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Merlenhoven schrikt van GSM-mast
HEEMSTEDE - Het verrijzen van een 38 meter hoge KPN telecommunicatiemast in de wijk
Merlenhoven in Heemstede heeft voor grote consternatie gezorgd. Omwonenden zijn ontzettend
boos. Zij menen dat zij moedwillig door de gemeente Heemstede zijn misleid.
,,De mast zou geplaatst worden op Sportparklaan nummer 16. Als je de kaart erbij pakt, dat is
sportcomplex Groenendaal. Dat heeft een oppervlakte van 16 hectare. Waarom komt dat ding dan
juist zo vlakbij onze huizen te staan?'', verwoordt bewoner Ulbe van Loon van de Coby
Riemersmalaan nummer 19 zijn ongenoegen. ,,En waarom wordt de buurt niet per brief op de
hoogte gesteld? Nu worden we totaal verrast'', roept zijn buurman Dick de Haan van nummer 23.
Dick en Marijke de Haan hebben de buren voor de gelegenheid in hun tuin bijeen geroepen: Ulbe van
Loon van nummer 19, Henk Meier van nummer 9, Jos de Bruin van 25, Lily Vroon van 27 en Ingrid
Barré van huisnummer 29. Allemaal mensen die het liefst woest met de vuisten op de tuintafel
zouden willen slaan. ,,Er is een buurman, als je die een ijzerzaag geeft, had-ie die mast weggehaald.''
De tuin van Dick en Marijke de Haan grenst aan het rustieke water van de Van Merlenvaart. Achter
de wuivende boomtoppen op het sportpark is vorige week dinsdag de gewraakte mast opgericht.
Werklui zijn juist bezig de GSM- en UMTS-apparatuur op te hangen.
De buurt heeft van Bouw- en Woningtoezicht begrepen dat de gemeente alle procedures zorgvuldig
heeft doorlopen. Na de bouwaanvraag is er een periode van inspraak geweest, het voornemen is
gepubliceerd, er is vrijstelling verleend en de bouwvergunning afgegeven. Ulbe van Loon: ,,Maar bij
de bouwaanvraag was nog sprake van een telecomantenne. Bovendien zat de aanvraag verstopt
tussen allerlei andere aanvragen en de publicatie is midden in de kerstvakantie geweest. En dan dat
adres Sportparklaan 16. Iedereen bij ons in de buurt heeft gedacht: dat sportpark is een paar
honderd meter lang en breed.''
Er is dus geen bel gaan rinkelen. In werkelijkheid is het een meter of zestig. Van Loon: ,,Er is dus
sprake van misleiding, er is niet actief met de buurt gecommuniceerd, er is sprake van
horizonvervuiling, onze huizen worden minder waard en er heerst ongerustheid over de straling die
zo'n mast afgeeft. Het is hier een kinderrijke buurt. Dat ding moet weg! Waarom plaatsen ze hem
niet midden op het sportpark? Dan hoor je ons niet.'' De buurt gaat een handtekeningactie houden
en kondigt aan juridisch advies in te winnen.
Wethouder Jos Hardesmeets laat weten dat de bewoners wat hem betreft te laat zijn met hun
reactie. ,,Dit komt echt niet uit de lucht vallen. Het voornemen om de mast te bouwen is drie keer
gepubliceerd, de raad heeft er vragen over gesteld, alle planologische procedures zijn doorlopen. Wij
hebben het sportpark als plek aangewezen, maar de provider kiest de exacte locatie. Bij ons weten
leidt de afstand die is aangehouden tot de huizen niet tot risico's voor de gezondheid. Overigens, het
was voor de omwonenden een kleine moeite geweest vooraf even te informeren waar die mast
precies zou komen.''

Heemstede heeft besloten om het geld dat de providers aan de gemeente betalen voor plaatsing van
de mast te gebruiken ten behoeve van het sportpark. Zo krijgt hockeyclub Alliance zesduizend euro
als bijdrage voor nieuw kunstgras.
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