
Nieuwsbrief 

men. (hopelijk niet zoals op 

de foto) 

Initiatief tot verplaatsing 

De inzet van ons initiatief is 
om de UMTS mast te ver-
plaatsen naar een veilige(r) 
locatie buiten het directe 
woongebied. De UMTS-mast 
aan de Bleeck is in handen 
van een verhuurder, wiens 
core-business is: het verhu-
ren van mastruimte. Theore-
tisch gezien kan de hele 
mast volgehangen worden, 
wat extra straling gaat ge-
ven.  

Een aantal gemeenten han-
teert een afstand van mini-
maal circa 400 meter tot de 
aangrenzende woonbebou-
wing. Voor alle duidelijkheid 
zijn we dus geen tegenstan-
ders van de techniek, maar 
het beleid stelt uit voorzorg 
voor de volksgezondheid 
specifieke randvoorwaar-
den. Vandaar deze actie om 
tot verplaatsing te komen. 

Motivatie 

Over de invloed van elektro-
magnetische straling zoals 
van UMTS masten, zoals 
aanwezig aan de Bleeck in 
Hoogh Waalre, zijn tal van 
vragen te stellen, maar het is 
allesbehalve eenvoudig er 
heldere antwoorden op te 
krijgen. Tot welke instanties 
moet de bezorgde burger en 
buurtbewoner zich wenden? 
Wie verwijst er niet alleen 
door, maar wil ook de vra-
gen van verontruste burgers 
serieus nemen? Er zijn wer-
kelijk gigantische hoeveelhe-
den publicaties en onderzoe-
ken in omloop, niet alleen in 

Nederland, maar ook wereld-
wijd zijn die gedaan.  

Als je je daarin verdiept, zul 
je zien dat er op de hele we-
reld, en dus niet alleen in 
Nederland, vanalles aan de 
hand is op gebied van Electro 
Magnetische straling door 
UMTS en GSM antennes zo-
als o.a. :  

- Nieuwe UMTS-masten stui-
ten op flink verzet van om-
wonenden, vanwege onge-
rustheid om gezondheids-
klachten, vele landen verbie-
den op dit moment het plaat-
sen van dit soort masten in 
woonwijken en plekken waar 
kinderen, of anderszins 
kwetsbare groepen zich be-
vinden, Wifi wordt in veel 
landen verboden, G4 mag in 
België pas uitgerold worden 
als er antennes van G3 of 
GSM van de mast worden 
afgehaald.  

- Vele rechtszaken en proce-
dures spelen er op dit mo-
ment in diverse woonplaat-
sen om te zorgen dat een 
UMTS-mast niet geplaatst 
wordt, of verplaatst wordt.  

- Bepaalde ziektebeelden 
worden gelinkt aan straling 
(zoals leukemie bij kinderen, 
hersentumoren, diverse soor-
ten kanker, slapeloosheid, 
onvruchtbaarheid, autisme 
etc.) etc. 

- In 2011 geeft het IARC 
(Instituut voor Kankeronder-
zoek, onderdeel Wereld Ge-
zondheidsorganisatie) aan 
dat Electro Magnetische Stra-
ling, zoals van UMTS-masten 
opgeschaald wordt tot een 
classificering “mogelijk kan-

kerverwekkend”. 

- Ook Gemeente Waalre 
kent protest in haar eigen 
dorp: in 2010 werd een 
C2000-mast na succesvol 
protest van buurtbewoners 
naast het Gemeentehuis 
neergezet i.p.v. op het Boe-
renbondterrein. Bewoners 
aldaar waren bezorgd om 
hun gezondheid en de van 
hun kinderen, wat resulteer-
de in de verplaatsing van de 
nieuwe mast. 

- In Nederland voeren ver-
schillende steden zoals in 
Tilburg en Breda een UMTS-
beleid, dat ervoor zorgen 
moet, dat  UMTS-masten 
niet in de bebouwde kom 
geplaatst worden of in ieder 
geval 400 meter van wonin-
gen af, omdat er nog géén 
enkel bewijs is dat dit soort 
masten en hun straling  géén 
gezondheidsschade ople-
vert. Men hanteert daar het 

voorzorgsprincipe: eerst 
voor 100% bewijzen dat 
straling van UMTS-masten 
geen schade oplevert voor 
de volksgezondheid, dan 
pas plaatsing. Steeds meer 
politieke partijen en ge-
meenten sluiten zich daarbij 
aan. 

- Prijzen van huizen in de 
nabijheid van een UMTS-
mast blijken te dalen,  
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Interessante informatie: 

verplaatsumtshoogh-

wa.wix.com/hooghwaalre 

(website met veel info en 

films) 

Twitter: umtshooghwaalre 

Facebook: verplaatsumts-

hooghwaalre 

U woont dichtbij een UMTS-

zendmast, en u zit daarmee 

direct in  het stralingsgebied 

van deze mast die aan de 

Bleeck / Heistraat staat.  

De omringende nieuwbouw is 

van recentere datum, de mast 

stond er al jaren. Pal onder de 

mast worden nog nieuwe 

bouwkavels uitgegeven en er 

zijn nog meer bouwplannen in 

Hoogh Waalre in voorberei-

ding. Ook staan de ontwikke-

lingen met name rond de uit-

breiding van deze UMTS zend-

masten niet stil, want diverse 

providers gaan met G4 en G5 

frequenties, een volgende 

stap in snelle data communi-

catie  invoeren. Deze UMTS-

mast wordt in de toekomst 

vrijwel zeker uitgebreid met 

nieuwe antennes, waardoor 

de hoeveelheid straling in de 

nabije toekomst zal toene-



zorgsprincipe wordt gehan-
teerd in de wereld. 

Wat opvalt is dat in tegen-
stelling tot veel andere Euro-
pese landen, in Nederland de 
discussie over UMTS straling 
en electrosmog wat gebaga-
taliseerd dreigt te worden en 
de veiligheidsnormen die 
gehanteerd worden betref-
fende gezondheidsrisico’s 
een stuk lager liggen dan 
elders. Ook onderling tussen 
gemeenten verschillen de te 
hanteren veiligheids-en ge-
zondheidsrisico’s aanzienlijk. 
Dat is vreemd en daarom 
vragen we om opheldering. 

Protesten 

Met enige regelmaat komen 
er bezwaarprocedures op t.v. 
en in de pers, als bewoners 
protesteren tegen de plaat-
sing van een dergelijke UMTS 
mast in hun buurt of op hun 
woongebouw. Belangenpar-
tijen, overheden en provi-
ders, lijken daarbij de open 
dialoog over risico’s uit de 
weg te gaan: “wij weten het 
ook niet” of gaat u maar naar 
het volgende  loket of instan-
tie, die ook weer doorver-
wijst. 

De gezondheidsrisico’s 

De zorg betreft de mogelijke 
risico’s voor de volksgezond-
heid bij een langdurige bloot-
stelling aan elektromagneti-
sche straling, als gevolg van 
zendmasten, GSM gebruik, 
Wifi in scholen en thuis, dect 
telefoons. Het totaal aan 
straling wordt electrosmog 
genoemd. 

In steeds meer publicaties 

wordt er met nadruk gewe-

zen op de gezondheids-

risico’s, ook op de lange ter-

mijn voor kinderen en vol-

wassenen met een hele was-

lijst aan mogelijke schadelij-

ke gevolgen voor hun ont-

wikkeling en een mogelijk 

verhoogd risico en kans op 

(ernstige) ziekten. Wordt de 

thuis situatie permanent 

belast , 24 uur per dag, het 

hele jaar, door een naburige 

UMTS mast, zoals in Hoogh 

Waalre, dan worden de vra-

gen om informatie over mo-

gelijke risico’s actueel. Het 

verzoek om verplaatsen 

wordt ingegeven om toe-

komstige risico’s te verklei-

nen.  

Wij hopen, dat er een constructief debat tussen de gemeente en ons als betrokken bewoners 
op gang zal komen. En om vervolgens de vervolgstappen in kaart te brengen, met name om 
te zien hoe Novec als eigenaar van de mast over de oplossingsrichting te benaderen. 

-WOZ-waardes moeten van 
de rechter worden aange-
past vanwege verminderde 
onverkoopbaarheid. Huur-
prijzen staan ook onder 
druk, er zijn acties van men-
sen die de huur met 15% 
omlaag willen van de ver-
huurder. 

- Eigenaren van koopwonin-
gen vechten planschade aan: 
verminderde waarde van 
hun koophuis in de nabij-
heid van zo’n UMTS-mast, 
jurisprudentie geeft aan ca. 
15-20% van de waarde van 
de woning wordt toegekend 
aan degene die procedeert. 

- Steeds meer verzekeringen 
sluiten schade door straling 
uit; zij zijn op deze manier 
kennelijk al voorbereid op 
een eventuele hausse aan 
schadeclaims. 

-Omwonenden verenigen 
zich om te kijken naar ver-
plaatsing of tegenhouden 
van plaatsing. 

Dit allemaal om UMTS en 
zijn hoogfrequente straling. 
Het onderwerp straling en 
UMTS-mast zorgt dus voor 
veel beroering in de maat-
schappij, er zijn evenzo vele 
voorstanders als tegenstan-
ders. Zo ook in Waalre is 
gebleken. Iedere Gemeente 
gaat er dan ook op zijn eigen 
manier mee om. Gemeente 
Waalre bouwt om de be-
staande UMTS-mast, en 
verkoopt kavels er rondom-
heen.  

Daarnaast worden nieuwe 
en bestaande bewoners niet 
of nauwelijks voorgelicht 
wat het betekent om bij zo’n 
mast te wonen.. Als je on-
derzoek hiernaar doet, is dit 
redelijk uniek omdat juist 
steeds meer het voor-

Zolang er nog geen 

100% zekerheid is wat 

betreft de lange termijn 

effecten, verplaats de 

umts mast incl. de 

uitbreiding van de mast 

naar een plek buiten 

bewoond gebied!  
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In vogelvlucht: eerder gestel-
de vragen 

Jeroen Bodde, initiatiefnemer 
en direct aanwonende aan de 
Heistraat in Hoogh Waalre, 
heeft al heel wat acties en 
vragenrondes achter de rug 
met de gemeente, de politiek 
en de providers. achter de rug 
Er zijn contacten gelegd met 
KPN, NOVEC als eigenaar van 
het zendstation en de betref-
fende wethouder met de 
vraag of er plannen bestaan 
om de UMTS mast te ver-
plaatsen. Nee, voor zover 
men zich erover uitspreekt 
zijn die plannen er niet en 
bovendien kosten ze geld. 

Vandaar deze actie om de 
mening van de buurt te pei-
len en om te zien of er een 
breder draagvlak te vinden is 
bij omwonenden, om de 
UMTS mast aan de Bleeck te 
verplaatsen. 

 

STEUN ONS 
verplaatsumtshooghwaalre@gmail.com   

Wat willen we graag van u 
als betrokken buurtbewo-
ners horen? 

I - wilt u meer informatie 
over de mogelijke invloed 
van UMTS masten op het 
woonmilieu?  ja/nee 

Zo ja in welke vorm? 

a-  links naar relevante web-
sites?  ja/ nee 

b- informatieavond met be-
trokken partijen in de buurt?
  ja/nee 

c- overig:………………….
…………………………… 

 

II - staat u achter deze actie 
om deze UMTS mast te ver-
plaatsen naar een locatie op 
een grotere afstand van de 
woonbebouwing om poten-
tiële gezondheidsrisico’s te 
beperken?  
  ja/nee 

 

III- wilt u actief betrokken 
zijn bij of info over de moge-
lijke vervolgstappen? 
  ja/nee 
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Inventarisatie betrokken bewoners Hoogh Waalre 

Inventarisatie onder bewoners omgeving Bleeck te Hoogh Waalre: 

Wat willen we graag van u als betrokken buurtbewoners horen? 

I - wilt u meer informatie over de mogelijke invloed van UMTS masten op het woonmilieu?  

         

                                                                                                                                                ja/nee 

Zo ja in welke vorm? 

A links naar relevante web-sites?      ja/ nee 

B  informatieavond met betrokken partijen in de buurt?   ja/nee 

C   overig: …………………………………………………. 

II Staat u achter deze actie om deze UMTS mast te verplaatsen naar een locatie op een grotere 

afstand van de woonbebouwing om potentiële gezondheidsrisico’s te beperken?                

                                                                                                                                               ja/nee 

III- wilt u actief betrokken zijn bij (of info) over de mogelijke vervolgstappen? ja/nee 

 

Graag uw antwoorden, onder vermelding van uw naam, adres en email adres, insturen/afgeven op 

het adres: Heistraat 16 Waalre. Of per email naar  : verplaatsumtshooghwaalre@gmail.com 

We ontvangen uw reactie graag voor 11 april  2013 a.s. 
 

Bij voorbaat vriendelijk dank  

voor uw reactie, 

Met vriendelijke groet,      

 Jeroen Bodde       

Hans Witvoet        

       

verplaatsumtshooghwa.wix.com/
hooghwaalre 
verplaatsumtshooghwaalre@gmail.com 
 

April 2013 

Naam: 

Adres: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

 


