Politieke partij mengt zich in discussie rond umts in Egmond aan den Hoef

'Bloe'äöJ.2{derzoek
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Het besluit om een umtsmast in Egmond aan den Hoef te
plaatsen, moet worden teruggedraaid. Dat vindt de landelijke politieke partij Mens en Spirit (MenS).
En als dat niet kan, moet het gevaar
voor de gezondheid van de omwonenden. via een bloedonderzoek
worden vastgesteld.
De gemeente Bergen heeft MenS laten weten 'niet voornemens te zijn
het standpunt te herzien'.
De plek van de umts-masten is al geruime tijd inzet van heftige twist
tussen gemeentebestuur en bewoners van Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef. Liefst vijfhonderd betrokkenen liepen te hoop tegen de plannen. De gemeente heropende
het
overleg
met
dorpsbewoners, maar de plek in Egmond aan den Hoef bleef dezelfde:
op industrieterrein De Weidjes.
De open brief vah de politieke partij
komt bijna vijf maanden nadat het
voorlopige bèsluit door de gemeenteraad is genomen. De argumenten
zijn dezelfde als eerder door de omwonenden zijn ingebracht. 'De gemeente Bergen negeert de burger',
constàteert MenS. "Hiermee ne-·,.
geert de gemeente de bezwaren van
Egmond

Mens en Spirit
De partij Mens en Spirit,
kortweg MenS, is opgericht in 2008 door de
Arnhemse astrologe Lea
Manders.
Partij voor Mens en Spirit·
bedrijft 'politiek met het
hart'. De oorsprong van de
partij ligt in de spirituali-

~eit.
MenS nam deel aan de
gemeenteraadsverkiezi ngen van 2010 in Amsterdam en Eindhoven en aan
de Tweede-Kamerverkiezingen van 2010 en 2012.
Tot dusverre haalde de
partij nergens de kiesdrempel.

Het kinderdagverblijf

in Egmond aan den Hoef. ~
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"De gemeente Bergen neemt hierstortplaats. De geplande mastlocatie
ruim vijfhonderd bewoners die zich in De Weidjes bevindt zich op twee- mee een opmerkelijke positie in ten
zorgen maken over de effecten van honderd meter van een woonwijk
opzichte van diverse gemeenten in
elektromagnetische straliQg op hun
en op minder dan honderd meter af- Nederland die de plaatsing van
gezondheid."
stand van een kinderdagverblijf. En . zendmasten hebben uitgesteld tot
Als de mast dan tóch op het indus- , er een moet een bloedonderzoek ko- er meer duidelijkheid is over de stramen waarmee de eve'ntuele toename
lingseffecten en landen als Franktrieterrein komt, moet het gevaarte
op minstens driehonderd
meter
van schadelijke stralingseffecten op rijk waar zendmasten in de buurt
buiten de bebouwde kom worden
de bewoners kan worden aange- van scholen zelfs helemaal verwijgeplaatst, of op de voormalige vuil- toond.
derd worden", zegt de partij.

