Van: Petra Kapteijn-van Hennik <pcvanhennik@live.nl>
Verzonden: maandag 28 juni 2021 21:52
Aan: griffier <griffier@alblasserdam.nl>
CC: email@wrijneveld.nl
Onderwerp: Inspreekverhaal commissie 22 juni Warmtenet en 5G - Kapteijn-van Hennik

Beste mevrouw Bode,
Op de commissievergadering van afgelopen 22 juni 2021 is Paula en mij verzocht onze
inbreng ook schriftelijk aan u te zenden, zodat daar in een ander overleg over doorgepraat
kan worden, en zodat de vragen verzameld kunnen worden. Omdat ik op twee onderwerpen
heb ingesproken zal ik onderstaande bijdrage verdelen in Mezelf voorstellen, Persoonlijke
inbreng betreffende Warmtenet en hetzelfde voor 5G.
Mezelf voorstellen
Dank voor de gelegenheid in te spreken op deze twee onderwerpen. Ik ben Petra Kapteijnvan Hennik en woon sinds 2007 in Alblasserdam. Ik ben senior constructeur/adviseur
bouwkundige constructies bij een ingenieursbureau en ben afgestudeerd aan de TU Delft,
Civiele Techniek. Dus als techneut kan ik de onderwerpen Warmtevoorziening en 5G
goed volgen. Los van mijn technische achtergrond ben ik ook Electro-overgevoelig (EHS). In
2003 ben ik ernstig ziek geweest door "straling" (electromagnetische velden) van tl-balken,
niet platte computerschermen, adapters van mobieltjes, elektrische bussen, treinen en
andere elektrische apparaten, maar ook wifi, DECT en mobiele telefonie. Dit uitte zich in
oedeem in het gezicht, zodanig dat mijn ogen nagenoeg dicht zaten, eczeem op handen,
armen en gezicht, zodanig dat ik vel en vlees tot het bot eraf wilde krabben, verlies van
kracht in spieren, hoofdpijn, misselijkheid, slaperigheid, en zo slecht nadenken dat ik geen
goed gesprek meer kon voeren.
Inbreng warmtenet
Als eerste complimenten voor het voorstel dat er ligt. Als techneut vind ik het
prijzenswaardig dat u tot de slotsom gekomen bent dat voor de veelal oudere bebouwing in
Alblasserdam "standaard oplossingen" niet gaan werken.
Sinds november 2020 ben ik samen met mijn man verhuisd naar een woning aan het Van
Goghplantsoen in Alblasserdam. Vanwege mijn elektro-overgevoeligheid is het een
behoorlijke zoektocht geweest om een woning te vinden die zowel weinig elektromagnetisch
velden heeft in de woning zelf ten gevolge van het elektriciteitsnet en apparaten, als een
woning die ver genoeg van telefoniemasten staat.
U moet weten dat ik absoluut voor milieubewust leven en wonen ben. De thermostaat staat
op 18,5 graad in de winter, waar mogelijk isoleren we, de woonkamer verwarmen we in de
winter met de warmte uit de serre, en wij rijden hybride (Prius - beter extra zuinig rijden,
dan elektrisch asociaal rijden). Een airco hebben we al helemaal een hekel aan.
Ik ben blij dat deze woning in de wijk Souburgh ligt die volgens uw kaart een warmtenet zou
moeten krijgen. Want zonnepanelen zouden voor mij een ramp zijn. De omvormers geven
vaak veel straling die mij hoofdpijn geeft. Op mijn werk is er één vergaderruimte die ik niet

kan gebruiken vanwege de omvormers voor de zonnepanelen op het dak. Deze geven mij
zoveel hoofdpijn dat ik de rest van de dag niet goed meer kan denken.
Dan blijft koken over. Omdat we met z'n allen van het gas af moeten, wordt het Nederlandse
volk gedwongen om elektrisch (in welke vorm dan ook) te gaan koken. Ook dat levert voor
mij problemen op. Een elektrische kookplaat geeft mij zoveel hoofdpijn en misselijkheid dat
het gevolg gaat zijn dat mijn man het kookwerk zal moeten doen.
Is het mogelijk om voor elektro-overgevoeligen mogelijkheden open te houden om niet
gedwongen elektrisch te moeten gaan koken? En inderdaad op een warmtenet aangesloten
te kunnen worden?
Inbreng 5G
13 jaar heb ik in goede gezondheid gewoond in een tussenwoning aan de Batavierstraat in
Alblasserdam. Toentertijd met zorg uitgezocht op voldoende afstand van de
telefoniemasten. Ten opzichte van de dichtstbijzijnde mobiele telefoniemast bij Makado
worden deze woningen afgeschermd door de portiekflat van de H.J. de Haanstraat. Dat
zorgde voor medium slecht bereik in mijn woning en een uitstekend woonklimaat voor een
elektro-overgevoelige.
Hoe funest is een telefoniemast voor mijn lijf? In de Voorstraat bij de Xenos in Dordrecht
voel ik al die jaren een plotseling hoofdpijn en misselijkheid. De eerste keer keek ik om mee
heen en ja hoor een telefoniemast die vanaf het dak van de Hema recht de straat in straalt.
In het verleden hebben telefoniemasten op korte afstand de volgende klachten
gegeven: mijn lichaam komt in een continue stress-stand met hoofdpijn, huidtintelingen,
slecht nadenken, een hoge hartslag en slecht slapen tot gevolg.
Na mijn trouwen in 2019 zochten mijn man en ik opnieuw naar een geschikte woning. Die
hebben we gevonden aan het Van Goghplantsoen op 600 m afstand van de mast bij de Plussupermarkt. En zelfs op deze afstand was het nodig voor meer dan 1000 euro
stralingswerende vitrage in de slaapkamer op te hangen.
Het moge duidelijk zijn dat het plaatsen van telefoniemasten zoals 5G op nieuwe locaties
dichter op onze woning funest voor mijn gezondheid zou zijn. Dit heeft tot gevolg zoals in
2003 dat ik voor langere tijd ziek ben, tot dat de omgeving verbetert. Dat zou uiteindelijk
verhuizen betekenen, terwijl een huis vinden een hele opgave is voor een EHS-er.
Daarom de vraag aan de gemeenteraad of het ondanks de weinige mogelijkheden die de
gemeenteraad heeft binnen het Antenneconvenant mogelijk is om binnen een straal van 500
meter vanaf mijn huis op het Van Goghplantsoen 11 geen nieuwe masten/5G te plaatsen, en
al helemaal niet op de WAS-mast. En als dat toch niet mogelijk is, ga ik ervanuit dat
er financiële compensatie mogelijk is voor de beschermende maatregelen, zoals
afschermende verf en raambedekking en/of HR++-glas.
Ik dank u voor uw aandacht. Indien uw vragen heeft wil ik deze graag beantwoorden. Graag
hoor ik wanneer u verder vergadert over dit onderwerp.
P.S. Op de website www.stichtingehs.nl vindt u veel informatie over EHS.
Met vriendelijke groet,
Petra Kapteijn-van Hennik

Van Goghplantsoen 11
Alblasserdam
tel. 06-14863202

