
Toch een jachthaven in
Oostelijk Havengebied
OOST–DeRaad van State is afgelo-
penweek ondanks verzet van buurt-
bewoners akkoord gegaanmet de
oprichting van een jachthaven in de
Entrepothaven. Volgens de Raad
heeft Oost in alle redelijkheid een
bouwvergunning en ontheffing van
het bestemmingsplan verleend. Be-
woners van de Entrepothavenmaak-
ten bezwaar tegen de jachthaven.

Kinderen in actie tegen
hondenpoep op straat
OOST–Betondorp komt in actie te-
gen hondenpoep op straat. Kinderen
hebben slogans bedacht omhonden-
bezitters erop tewijzen dat ze de
poepmoeten opruimen. Twaalf slo-
gans zijn samenmet tekeningen van
de kinderen geplastificeerd en opge-
hangen opplekkenwaar veel hon-
denwordenuitgelaten. Het eerste af-
fiche hangt op het Zuivelplein.

Transformatorhuisje
brandt uit, PC gedupeerd
ZUID–Ongeveer 1500 huishoudens
rond de P.C. Hooftstraat hebben van-
morgen zonder stroomgezeten na
een brand in een transformatorhuis-
je in de Jan Luijkenstraat. De brand
brak uit rond 5.45 uur,waarna de
stroomuitviel. Rond 8.10 uurwaren
de grootste problemen verholpen.
Het huisje is volledig verwoest en
moetworden vervangen.
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Rustige herdenking
moord op Theo van Gogh
OOST– Slechts een handjevolmen-
sen heeft zaterdag demoord op Theo
vanGoghherdacht. Op de plek op de
Linnaeusstraatwaar de filmmaker
op 2 november 2004werd doodgesto-
ken, stonden driemensen enwerden
er kaarsjes aangestoken. In het Oos-
terparkwerd bij hetmonumentDe
schreeuwdoor vijftienmensen een
minuut stilte gehouden.De schreeuw. FOTO LIESBETH DINGEMANS

andere kinderzaken
zorgen voor meer hulpvragen

zorgen moeten maken over geld.
Maar dat doen ze wel. Ze vergelijken
huneigensituatiemetdievanvriend-
jes die wel die Uggs of die iPad krij-
gen.”
Op Habbohotel, een website waar

tieners met elkaar chatten, helpt
Brunsting een dertienjarige jongen
die stiekemheeftmeegedaanaan een

aanbieding waarmee je een gratis te-
lefoonkunt krijgen.Nu is hij bangdat
hij het verkeerd begrepen heeft en
tóch moet betalen. Brunsting legt
hem uit dat in de voorwaarden staat
dat hij alleen mee mag doen als hij
boven de achttien jaar is. ‘Je krijgt de
telefoonniet eensmee, omdat jemin-
derjarig bent.’ Dat stelt de jongen uit-

eindelijk gerust. Hij sluit af met:
‘Dank u voor uwhulp.’
Bijzonder, vindt Brunsting. Vaak

verdwijnen kinderen zomaar weer
van de chat of verbreken ze zonder
iets te zeggen de verbinding, zodra ze
het antwoord hebben. “Dan heb je al-
lerleimoeite gedaan en zijn ze ineens
weg. Het blijven kinderen.”

Kinder- en jongerenrechtswinkel Amsterdam. ‘Het gaat ons om het belang van het kind.’ FOTO DINGENA MOL

‘Echt gezond kan
zo’n zendmast
toch niet zijn’
Niemandweet zeker of UMTS-

masten levensbedreigende

straling afgeven.Maar de be-

woners rond de Lindengracht

willen liever geen risico’s.

JURRIAAN NOLLES

B
ert Rap, bewoner van een
studentenhuis op de Linden-
gracht, zit er niet bepaald op
te wachten. “Moeten die

masten nu echt in onze wijk?” vraagt
hij. “Zet ze toch ergens op een hoog
kantoorgebouw, waar niemand
woont.” Volgens de student merk je
pas na een aantal jaar of je iets aande
straling hebt overgehouden. “Maar
dan is het al te laat.” “Dan maar iets
minder bereik,” zegt ook zijn huisge-
noot Gijsbert van deGeer.
De UMTS-masten van T-mobile, be-

doeld voor mobiele telefonie, leven
nogal in de wijk rondom de Linden-
gracht.Het buurtcomité zette deweb-
site Jordaan tegen de zendmast op en
verzameldemeer dan tachtig handte-
keningen van bezorgde buurtgeno-
ten. Twintig van hen stuurden een
bezwaarschrift naar de gemeente. En
inmiddels is éénvandeburennaarde
rechter gestapt.
Wie een rondje door de buurt loopt,

ziet bij minstens tien huizen een pos-
ter met de tekst ‘Jordaan tegen de
Zenderinstallatie’, achter de ramen.
“Kinderen krijgen kanker van de

straling,” zegt er een. Anderenweten
niet zeker of ze er echt iets aan over-
houden, maar willen het risico liever
niet nemen. “Want echt gezond kan
het toch niet zijn.”
Op 2 september kwamen de mon-

teurs van T-mobile de zendmasten
plaatsen. De buurt kwam in opstand.
Met succes: de masten werden weg-
gehaald omdat de vergunning niet
bleek tekloppen.Maarnukloppende
vergunningenwel, en is er groen licht
voor drie masten. Deze zullen op 6

novemberworden geplaatst.
De woede van de buurt richt zich in

eerste instantie vooral opde bewoner
vanhet panddie zijn dak aanT-mobi-
le verhuurt. In de buurt gaat het ver-
haal rond dat hij er tienduizend euro
per maand mee verdient. “Hij wordt
schatrijk van de mast en wij zitten
met mogelijk gevaarlijke straling,”
zegt achterbuurvrouwGörissen.
Maar ook de gemeente is tekortge-

schoten, vindt de buurt. “Voor elke
parkeerplek krijgen we allemaal een
duidelijke brief, maar hier is vrijwel
niks over gecommuniceerd, alleen
via een piepklein bericht in de stads-
deelkrant,” zegt buurtgenoot Mar-
leenPonsen.BertRap: “Het is alsof ze
het zo lang mogelijk geheim wilden
houden. Dan ga je toch denken dat er
ietsmis ismet diemast.”

Buiten de mogelijk gevaarlijke stra-
ling speelt bij huizenbezitters nog
iets anders: in andere gemeenten
zorgde een nabijgelegen zendmast
voor een waardevermindering van
het huis.
Voor het verkrijgen van een vergun-

ning voor een UMTS-mast is een om-
gevingsvergunning nodig, waarbij
wordt gekeken naar veiligheid en of
het object wel in de buurt past. Naar
gezondheidsaspecten wordt niet ge-
keken, aldus het stadsdeel. Buurtge-
noten wijzen op een dependance van
basisschool De Burght, in de buurt.
Volgens hen zijn kinderen extra vat-
baar voor de straling. Schoolbestuur-
der Herbert de Bruijne: “Ik ga ervan
uit dat gemeente vergunningen al-
leenmaar onder strikte voorwaarden
afgeeft.”
De verhuurder van het dak waar de

masten komen,wil niet reageren.

VVD:hogere boetes voor verkeerd geparkeerde fietsen
MARC KRUYSWIJK

AMSTERDAM – De tarieven voor
het Fietsdepot moeten fors om-
hoog. Het huidige tarief van tien
euro per verwijderde fiets moet
wordenopgetrokkennaar 25 euro.

Dat is één van de opvallendste pun-
ten in een initiatiefvoorstel vanVVD-
gemeenteraadsleden Werner Toonk
en Stefan de Bruijn. Volgens hen be-

dragen de werkelijke kosten van het
verwijderen van verkeerd of te lang
geparkeerde fietsen rond de 62 euro.
Zo hoogmag het tarief niet worden,

stellen de VVD’ers, anders vrezen zij
dat de hoogte van het bedrag ont-
moedigendwerkt enmensenhunver-
wijderde fiets helemaal niet meer ko-
men ophalen. “Maar wij willen wel
dat de rekening net als bij fout gepar-
keerde auto’s zo veel mogelijk wordt
betaald door de vervuilers.”

De raadsleden stellen dat het verwij-
deren van fietsen voor de stadsdelen
doorhetontbrekenvanvoldoende in-
komsten zeer onaantrekkelijk wordt.
“Zij moeten hier dan zelf veel geld in
investeren.”
Uit berekeningen blijkt dat door de

verhoging van de tarieven de inkom-
sten ruim 227.000 euro hoger zouden
uitvallen. De VVD wil dat dat geld
wordt gebruikt voor fietsparkeren.
Ook het tarief voor het laten thuisbe-

zorgen van verwijderde fietsen moet
omhoog: van tien euro naar 35.
Het plan pleit ook voor grondige

‘schoonmaakacties’ van stallingsge-
bieden. Volgens de VVD worden te
veel parkeerplekken bezet door fiet-
sen die daar continu staan: één op de
tien plekken in fietsenrekken bevat
een lang niet gebruikte fiets.
Verder moet intensiever worden ge-

controleerd op foutgeparkeerde fiet-
sen. De VVDwil per gebied eenmini-

mum aantal acties per jaar afspre-
ken: in woongebieden ten minste
twee keer per jaar, in winkelstraten
en op pleinen en andere drukke plek-
kenminstens elk kwartaal.
Ook wordt gepleit voor het realise-

ren van fietsparkeerplekken innieuw
tebouwenparkeergarages. Ermoet in
dergelijke gevallen standaard onder-
zoek worden gedaan naar de toege-
voegde waarde van ruimte voor fiet-
sen.

‘Hij wordt schatrijk van
die mast, wij zitten met
gevaarlijke straling’


