Buurt dwars: geen zendmast
Donderdag aou een kort geding

zijn

;Sffifl'#ffilï"fií:?i$#.ï vodafone vreest
nadat United-Davo besloot naai de
buurt te luisteren. Buurtbewoners problemen voor
il:fi5"';*'Ëï.,HHï',ïi:i-Ji lïff*:l,ï* .i#ài'$,';ï. ff mobiele klanten
hebben voorkomen dat op het voet:
balterrein een zendmast van Vodafone wordt gebouwd. De club heeft
het contract met de provider ongedaan gemaakt. vodafone vfeest nu
dat mobiele bellers problemen gaan
krijgen met hun verbinding.

luttele meters afstand van de Zuid-

sdralkwijkenveg zou komen

Ëen woordvoerder van Vodafone betreuÍt dat de mast niet kan worden
neergezet. Het bedrijf moet nu oP

zoek naar een andere locatie in
Haarlem en dat is een lastige opga-

te

staan.
De buurtbewoners zijnbang datde
straling van de telefoniemast sl-echt

williger. De club wist ook niet dat de
bewoners niet over de komst van de
zendmast zouden worden gelhformeerd."

de bouw is teruggedraaid. ,,De contacten van de buuÍt met de club zijn

is voor de gezondheid. Buurtbewo-

waÍm, sommige

ner Ignaat Jordan is opgeludtt dat

zijn sponsor van

buurtbewoners

de club of

zijn vrij-

ve.
De nieuwe mast

voorkeur hun zendmasten delen. Dat is echter lang niet al-
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ding van het aantal zenders

Een woordvoerder van Vodafo-

ne legt uit dat providers bij

tijd mogelijk, omdar uitbrei-

+ vervolg voorpagina
Voor provider Vodafone wordt
het nog een hele toer om een
goede plek te vinden voor een
nieuwe zendmast. Omwonenden hebben de komst van een
mast aan de Zuids chalkwij ker-

weg in Haarlem geblokkeerd.
Kunnen zenders niet in al be-

moet overeenstemmen met de
vergunning.
,,Zo'n mast mag bij het ophangen van nieuwe zenders niet te

zwaaÍ worden." Vodafone

heeft een nieuwe mast hard
nodig, omdat het mobiele dataverkeer snel groeit.
De nieuwe zendmast dient ter
vervanging van een oude mast

staande masten worden ge-

op het Spaarne Gasthuis in

hangenà

Heemsfede. Aan die mast hin-

Ogenschijnlijk zijn er genoeg
zendmasten voor mobiele telefonie, blijkt uit een blik op de

kaart van antennebureau.nl.
Volgens

de

overheidsdienst

staan er in Nederland een klei-

ne 45 duizend antennes. De

providers zijn KPN, Vodafone,
T-Mobile en Telez.

gen vier zenders. De zendmast

aan de Zuidschalkwijkerweg
zou eÍ maar tijdelijk komen,

toch was het verzet uit de

buurt zo groot dat het gevaarte

van gz meter hoog er niet

komt.

verhuurvan het dak aan Vodafone heeft gestopt.
ne de

Volgens de woordvoerder kan de
provider nu technisch in de knel komen. ,,Er kan sprake zijn van een capaciteitsgat of een delikingsgat. Bij

een dekkingsgat hebben mensen
geen bereik, bij een capacitei$gat
werken mobiele toepassingen lang-

zou er twee jaar

staan en is ter vervanging van een
mast op het Spaarne Gasthuis in
Heemstede. Die is niet meer in ge-

'Providers
delen hun
zendmasten'

bruik omdat het ziekenhuis Vodafo-

zeam. D e datavraag nëemt to e, daar
om komen wij in de problemen."
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