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Nieuwbouw school nabij zendmast 

7 april 2011 - Gemeenteraad gaat accoord met nieuwbouw basisschool 
Burg. Willeme, nabij de Sporthal - budget € 2,2 miljoen. 
 
16 november 2011 - Nieuwsbrief. 
Om het bouwen van een nieuwe school op het Sportpark Krekelzank 
mogelijk te maken zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast 
en diverse onderzoeken (bodem, akoestisch, externe veiligheid, flora en 
fauna, infiltratie) moeten worden uitgevoerd. Een aantal onderzoeken is 
inmiddels opgestart. Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de 
infrastructuur van het sportpark en naar de verkeerssituatie. Mede op 
basis van de resultaten van de onderzoeken zal ook de exacte locatie van 
het schoolgebouw worden bepaald. 
Het zou natuurlijk ideaal zijn wanneer ook deze voorzieningen een plek 
zouden krijgen op het sportpark in of nabij de school, zodat de school 
kan uitgroeien tot een zogenaamd integraal kindcentrum. 
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28 maart 2012 – Nieuwsbrief 
Het is de bedoeling om de Buitenschoolse Opvang (BSO) onder te brengen 
in de school.  
Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om ook de 
kinderdagopvang en de peuterspeelzaal te huisvesten in de school dan 
wel in de laagbouw van sporthal de Sjirp. 
Ambitie Gemeente: de school te laten uitgroeien tot een integraal 
kindcentrum (een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waar zij 
gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en 
ontmoeten).  
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28 maart 2012 – Nieuwsbrief 
Veilige schoolomgeving  
Een belangrijk aandachtspunt is de veiligheid van de schoolgaande 
kinderen. Niet alleen een veilige schoolomgeving is belangrijk. De school 
dient ook op een zo’n veilig mogelijke manier te bereiken te zijn voor de 
kinderen.  
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3 januari 2012 - Stichting de Groene Sporenwolf wordt benaderd door 
verontruste ouders. DGS neemt contact met de Gemeente. 
 
8 februari - Gemeente: “we zijn er mee bezig”. 
 
14 maart - Opnieuw verontruste ouders bij DGS. 
 
16 maart - publicatie in de krant over nieuwe basisschool in Sittard.  
“En een zendmast in de buurt, die gezondheidsvragen oproept”, 
zo beargumenteert scholenkoepel Kindante het besluit. 
 
20 maart - mail naar Kindante. 
 
30 maart - DGS licht de regionale pers in vanwege “gebrekkige 
communicatie”. 
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3 april 2012 - publicatie in de krant.  
Kindante beweert dat ”er geen vuiltje aan de lucht is. De straling 
is horizontaal en niet naar beneden gericht”. 
Nuancering uitspraak 16 maart: 
“Het was meer de angst voor ophef die zou kunnen ontstaan op basis 
waarvan ouders wellicht zouden gaan kiezen voor een andere 
basisschool.” 
 
4 april - mail naar Kindante. Antwoord 26 april. 
 
6 april - nieuwe publicatie. 
“De gemeente doet onderzoek naar de ‘eventueel aantoonbaar 
negatieve effecten’ van een zendmast in de directe nabijheid van de nog 
te bouwen nieuwe basisschool annex kindcentrum.” 
 
6 april - mail naar de Gemeente. Bericht 23 april: antwoord volgt in mei. 
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20 april - leerlingen krijgen brief mee met aankondiging nieuwsbrief. 
 
(voorjaarsvakantie 21 april - 6 mei) 
 
7 mei - nieuwsbrief d.d. 25 april meegegeven. 
“Voordat de school gebouwd kan worden dienen allerlei onderzoeken te 
worden uitgevoerd. ..... Een onderzoek naar de invloed van de nabij 
gelegen antenne-installatie op de nieuwbouw van de school maakt daar 
ook deel van uit.” 
“De stuurgroep nieuwbouw basisschool Burgemeester Willeme gaat een 
voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp. Voorafgaand metingen 
hoe hoog de blootstelling aan elektromagnetische straling is. 
De resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst. 
Er wordt naar gestreefd de voorlichtingsbijeenkomst voor het begin van 
de zomervakantie (30 juni a.s.) te laten plaatsvinden.” 
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DGS richt zich m.n. op de risicocommunicatie. 
 
Want... 
is straling onschadelijk totdat bewezen wordt dat hij schadelijk is, of 
is straling schadelijk totdat bewezen wordt dat hij onschadelijk is? 
 
De Gezondheidsraad (18 oktober 2011) advies, "Invloed van 
radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen“: 
"Er is geen bewijs gevonden dat blootstelling aan elektromagnetische 
velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of Wifi-
voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de 
hersenen van kinderen. Dat stelt de Gezondheidsraad op basis van een 
analyse van het beschikbare wetenschappelijk onderzoek op dit gebied." 
 
GGD Noord Limburg staat hier volledig achter (tel. d.d. 5 april). 
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Maar we lezen ook: 
 
"De kennis die nu beschikbaar is geeft geen aanleiding tot verontrusting.  
 
Maar omdat er nog steeds relatief weinig over dit onderwerp bekend is, 
vindt de Gezondheidsraad meer onderzoek dan ook nodig, vooral naar 
effecten op jonge kinderen en naar langetermijneffecten.“ 
 
Maar dat geldt voor electromagnetische straling in het algemeen! 
• Mobieltjes 
• Wifi 
• DECT toestellen etc. 
maar ook 
• Zendmasten. 
De eerste drie zijn ‘vrijwillige risico’s’; de laatste is een ‘onvrijwillig risico’. 
De eerste drie zijn zélf te ‘regelen’; de laatste niet. 
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DGS formele standpunt: 
 
1. Er is niet onomstootbaar bewezen dat de straling van de zendmast 
ongevaarlijk is, daarom 
2. dient de school niet bewust in de omgeving van de zendmast geplaatst 
te worden, daarom 
3. dient de zendmast verplaatst te worden (of de school op een andere 
plek neergezet te worden). 
4. De besluitvorming in Gemeenteraad heeft niet plaatsgevonden met 
deze achtergrondkennis, daarom dient deze te worden overgedaan. 
5. Kindante heeft geen eenduidig beleid aangaande het onderwerp 
'plaatsen van scholen in de nabijheid van zendmasten'. 
6. Kindante dient het belang van de kinderen centraal te stellen en niet 
het aantal kinderen op een school. 
7. Er dient fatsoenlijke risicocommunicatie naar de alle stakeholders 
plaats te vinden. 
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Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen. 
 
Volg ons op 
www.groenesporenwolf.nl 
 
Neem contact op via 
info@groenesporenwolf.nl 
 
Donaties zijn altijd welkom: 
91.95.25.393 t.n.v. Stichting De Groene Sporenwolf, Nieuwstadt. 
 
Deze presentatie is te downloaden van onze site. 
 

Ook interessant: Zembla, 1 juni 2012: “Ziek van je mobieltje”. 

“We hoeven het niet altijd eens te zijn, 
maar we staan wel voor een open en eerlijke 

Risicocommunicatie.” 
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