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BELANGEN VAN HUURDERS

de klink

van de redactie
Deze Klinktaal ziet er wat anders uit. Natuurlijk is er weer een bijdrage van onze juridisch
medewerker deze keer over levensloopbestendige woningen. In de Klinket wederom een
oproep voor een nieuwe secretaris en kort nieuws over de Verhuurderheffing.
Verder een artikel dat niet alleen voor huurders belangrijk is. Door de ongebreidelde toename
van draadloze netwerken wordt de bevolking steeds meer blootgesteld aan straling. Dat
laatste brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Laat deze informatie ook uw buren lezen!
Ook van belang is uw mening over het functioneren van de VOC, zie hiervoor pagina zeven.
Zeker bent u welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Klink maandag 2 december
a.s. in wijkcentrum Villa Nova.
Na tien jaar voorzitter te zijn geweest van huurderbelangenvereniging de Klink ga ik ermee
stoppen, ook vanwege mijn gezondheid. Ik hoop dat er een waardige opvolger komt.
Tot slot op de omslag een foto van een zendmast uit Odijk met antennes voor de netwerken
2G, 3G, 4G.Te zien is dat er inmiddels versterkers zijn aangebracht (de vierkante dozen
achter de langwerpige antennes) en dat een monteur druk bezig is met het aanbrengen van
nieuwe zenders, in dit geval van Vodafone. KPN en T-Mobile hadden al zenders op deze
zendmast. Dus méér zenders méér providers en méér krachtiger zenders op deze mast.
Max van den Berg,
voorzitter HBV de Klink
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zendmasten in nederland

Wat hapert er aan onze informatievoorziening?
Media berichten over de óngekende mogelijkheden

5G
netwerk
TE GROTE
RISICO’S?

voor mens en milieu blijft opvallend onderbelicht;
zij zijn de grote afwezigen. De uitkomst van jarenlang onafhankelijk wereldwijd onderzoek naar de
gezondheidsrisico’s ten gevolge van toenemende
blootstelling aan straling van draadloze netwerken,
is ernstig te noemen en laat een geheel ander beeld
zien dan de ‘officiële’ berichten ons voorhouden.

De draadloze netwerken
De ‘5G’ staat voor een vijfde (5) Generatie (G) van een netwerk voor
draadloze communicatie. We kennen al netwerken zoals 2G tweede
generatie en alleen voor spraak en sms en 3G en 4G. Die twee laatste zijn
voor spraak, sms en ook vooral voor internet, video en beeld.
2G, 3G en 4G waren echt technologische opvolgende generaties, maar
5G is van een andere orde. 5G is niet echt een opvolgende nieuwe
generatie, maar meer een ander soort netwerk en het bestaat niet uit 1
frequentie, zoals de huidige netwerken, maar zelfs uit 3 frequenties.
Eigenlijk is 5G een marketingkreet!

In Nederland wordt de hoogste stralingsbelastingsnorm ter wereld gehanteerd en
de inmiddels 30 jaar oude(!) norm is geheel
achterhaald. De norm betreft alleen het
opwarmend effect van straling gedurende

Het grote verschil is dat 5G een veel gerichtere straling geeft om de
informatie (data) te ontvangen en te zenden. Vanwege de gebruikte
techniek moeten de antennes voor ontvangst en zenden kort op elkaar
staan: om de 150 meter zelfs. Dat is wat anders dan de nu bekende
zendmasten, want die staan veelal 2 km uit elkaar. De telecom wil een
dekkingspercentage van 98%, dus de 5G antennes staan werkelijk
overal en de straling ervan kunt u niet meer ontlopen.

6 minuten (!) op een zak met zout water: U
gelooft het niet, maar het is wel zo.
Het biologisch effect geeft aantoonbaar
ernstige gezondheidsklachten, maar wordt
niet door de overheid en gezondheidsraad
meegenomen. Straling heeft al geleid tot:
hormoonverstoringen, vruchtbaarheids-

Elektromagnetische velden, oftewel straling
Goed om te weten is dat 5G niet in de plaats komt van huidige netwerken,
maar erbij. Dus naast de zenders - en straling - van 2G, 3G en 4G komen
straks ook de zenders van 5G er nog eens bij! Overigens bestaan er nog
meer draadloze netwerken (+ straling) want politie, brandweer en de
ambulance bijvoorbeeld, gebruiken het aparte C 2000 netwerk!

problemen, DNA-schade, kanker, hartritmestoornissen, hartfalen, beschadiging van
bloedhersen-barrière, tinnitus, (permanente oorsuizingen) slaap- en huidproblemen.
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van het tijdperk van 5G technologie! De gevolgen

HET VOORZORGSPRINCIPE

Het (juridisch) (politiek) beginsel dat stelt, dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade aan de samenleving of het
milieu kan veroozaken, de bewijslast vervolgens ligt bij de voorstanders van de ingreep/beleidsmaatregel. Zeker als er geen wetenschappelijke consensus
bestaat over de toekomstige schade.

Gezondheid en risicogroepen
Een groot probleem is dat straling cumulatief werkt, alles wordt
“opgeteld”. En straling kan gezondheidsklachten geven, ook bij
lagere dosering en ook vooral bij risicogroepen, zoals zwangeren
en kleine kinderen. Onze overheid doet veel te weinig op dit
gebied en loopt erg achter op reeds genomen beschermingsmaatregelen in het buitenland. Wist u dat in Frankrijk wifi, smartphones en zendmasten verboden zijn in en nabij kinderdagverblijven
en lagere scholen en nu ook de middelbare scholen?

overheid noemen tal van voordelen, zoals snelheid van data en
verdergaande mogelijkheden van het Internet of Things. Ook wordt
5G genoemd als noodzakelijk voor zelfrijdende auto’s, maar zelfs
de Nederlandse baas van Vodafone Ziggo betwijfelt nu al of het
netwerk technisch wel goed genoeg kan zijn. Ook operaties op
afstand, waarbij de chirurg thuis de ambulancemedewerker instructies kan geven via 5G wordt genoemd. Maar hoe vaak komt dit nu
eigenlijk voor? Uit marktonderzoek blijkt dat de gemiddelde consument niet zit te wachten op 5G en ook niet op de meerkosten.

Gelukkig zijn er in Nederland steeds meer stralingsbewuste mensen en organisaties. In juni jl werd een petitie tegen 5G aangeboden in de Tweede Kamer, in juli vond een plenair debat plaats in
de Tweede Kamer, waarbij diverse moties, o.a. inzake de gezondheidsrisico’s werden ingediend. Inmiddels hebben zelfs 10 politieke
partijen kritische geluiden laten horen en de gezondheidsrisico’s
van straling op de agenda gezet!

Nadelen van draadloos netwerk
Naast straling en gezondheidsrisico’s zijn er nog meer belangrijke
nadelen: het hoge energiegebruik van het netwerk, maar ook privacy, hacken en data eigendom zijn belangrijk! Tijdens de recente
opstanden in Hong Kong werden de video-opnames van de slimme lantaarnpalen gekoppeld aan software voor gezichtsherkenning,
zodat de overheid precies wist wie waar wat deed. Dat willen we
niet in Nederland, maar wordt wel mogelijk met 5G.

Geen veiligheidsonderzoek
Bij de laatste Internetconsultatie wetsvoorstel Telecomcode
waren van de 1.168 reacties - een record zelfs 24 zeer kritische
reacties van gemeentes (Maastricht, Eindhoven, Breda, Tilburg e.a.),
ondermeer over de enorme ongeplande kostenconsequenties voor
de gemeentes, maar ook over de gezondheidsrisico’s van 5G.
U gelooft het misschien niet, maar er is nog geen onderzoek gedaan, dat de veiligheid van 5G zou bevestigen.
Er zijn overigens wel wereldwjd duizenden onderzoeken, welke de gezondheidsrisico’s van straling van de huidige netwerken (en frequenties)
aantonen. Daarbij moet vermeld worden dat 2 van de 3 frequenties
van 5G nu al gebruikt worden en dat daar al gezondheidsrisico’s zijn
vastgesteld. Deze onderzoeken kunt u ondermeer terugvinden op
de website van de Technische Universiteit Aken (D), welke
een wereldwijde database bevat van meer dan 35.000 publicaties.
Het “Voorzorgsprincipe”
De voordelen en nadelen van 5G, of liever eerst onderzoeken en
het voorzorgsprincipe toepassen? De telecomsector en ook de
KLINKtaal
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Het betalingssysteem van ING werd in Nederland onlangs platgelegd door een hacker van 17 jaar: hoe (on)veilig zijn die draadloze
systemen eigenlijk, straks stuurt een hacker alle zelfrijdende auto’s
op de N 326 op hetzelfde tijdstip naar links...
Gemeente Nijmegen
Belangrijk is dat de gemeente Nijmegen de voor- en nadelen van
5G en de bestaande draadloze netwerken grondig op een rij zet.
Een raadsinformatiebijeenkomst zou dus welkom zijn, net zoals in
andere gemeentes al gebeurt. De Centrale Overheid en gerelateerde (gezondheids-)organisaties vertellen slechts het halve verhaal
en gaan voorbij aan de reeds duizenden Nederlanders, die door toenemende straling gezondheidsklachten hebben. Een inschatting nu
is dat meer dan 500.000 Nederlanders hiermee al te maken krijgen.
Wees “echt smart” neem alvast voorzorgsmaatregelen!
Nog belangrijker is dat u zelf maatregelen treft om een “overdosis
straling” en gezondheidsklachten te verminderen. Dit kan gemakkelijk en zonder kosten. Wij noemen er een aantal op de hierna
volgende pagina.

HET VOORZORGSBEGINSEL

Het beginsel houdt in dat de overheid niet hoeft te wachten met het nemen van milieubeschermende maatregelen totdat een onomstotelijk bewijs van
schadelijke effecten is geleverd. Het voorzorgsbeginsel legitimeert handelen van de overheid om bepaalde mogelijk schadelijke activiteiten te reguleren.

E blijf ook overdag zo ver mogelijk weg van stralingsbronnen, afstand
is uw vriend. Dus zit niet onder een router, pal voor een zendmast of
zender, werk bij voorkeur bekabeld en niet via Wifi.
Bronnen en verdere informatie:
www.eerlijkoverstraling.nl met vermelding van meerdere sites
www.stopumts.nl zie op deze goed gedocumenteerde site ook de
brief aan 2de kamer van 19 mei 2019 j.l. de link is:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/12039/brief_regering_over_5g_en_gezondheid_aan_de_tweede_kamer_met_com
mentaar
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A zet de Wifi ’s nachts uit tijdens uw slaap. Kan via een knopje of door
tijden in te stellen via het IP-adres van uw modem. Dan kan uw lichaam
echt tot rust komen (straling triggert uw lichaam continu);
B leg uw smartphone ‘s nachts niet onder uw kussen, maar bij voorkeur twee meter van uw hoofd of nog liever geheel uit;
C gebruikt u alleen de wekker? Benut dan zeker de vliegtuigstand!
Wist u dat in de handleiding staat dat u uw smartphone altijd een
aantal cm’s van uw lichaam moet houden, ook tijdens bellen en dus
niet in uw broekzak of BH moet stoppen?
D heeft u een smart TV bij uw bed of een laptop? Zet ze geheel uit
of tenminste de Wifi-functie;

Huurders
halen verhaal
In deze rubriek
willen wij u informeren
over uw rechten als huurder en
hoe u deze het gemakkelijkst kunt
bereiken.
Deze keer nemen we u mee in het
verhaal van Dirk.

jes over zijn situatie. ‘Opa Dirk’
moet het maar even rustig aan
doen.
Het nieuws...
De rugklachten worden echter
steeds heviger op een gegeven
moment moet Dirk zich zelfs
ziek melden.
Na diverse controles komen ze
erachter dat Dirk last heeft van
versleten ruggenwervels. Dat
is het begin van een langdurig
behandeltraject. Dirk krijgt een
Zie volgende pagina
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Woningverbetering
Dirk woont sinds een paar jaar
in een flat in het centrum van
Nijmegen. Hij is een gescheiden
vader en is blij met zijn woning,
vooral omdat deze om de hoek
ligt van de basisschool waar zijn
kinderen op school zitten.
Dirk is eind dertig en in goede
conditie, maar hij heeft sinds
een tijdje last van rugklachten.
Hij werkt als automonteur en
verricht veel fysiek werk. Zijn
familie en vrienden maken grap-

Vervolg van pagina 5
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tip

Als u of iemand in uw buurt problemen
heeft in de woning kunt u advies of
hulp vragen van diverse organisaties.
Voor advies over het aanpassen van
woning kunt u contact opnemen met
het wijkteam: www.sterker.nl

wie weet meer...
Dirk neemt voor advies contact
op met de huurderbelangenvereniging.
Zij vertellen hem dat er mogelijk een optie is om te verhuizen
naar een woning waar alles gelijkvloers is. Dat noemen ze een
levensloopbestendige woning.
Op advies van de vereniging
vraagt Dirk een intakegesprek
aan bij het sociale wijkteam.
Hoe het werkt..
Zou Dirk in de woning blijven
wonen, dan zullen zijn klachten
alleen maar toenemen.
En de woning zodanig aanpassen dat Dirk geen trappen meer
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hoeft te lopen is niet mogelijk.
Daarom besluit het wijkteam na
onderzoek dat hij een indicatie
krijgt voor een levensloopbestendige woning.
Woningen zonder drempels of
trappen, die bedoeld zijn voor
mensen die slecht ter been
zijn. Ondanks zijn onvoldoende
meettijd geeft deze indicatie
Dirk voorrang op een dergelijk
huis, en kan hij binnen het aanbod van dit type woningen verhuizen naar een passend huis.
L

korset, fysiotherapie en wordt
doorverwezen naar een gespecialiseerde kliniek in Nijmegen
voor therapie en hulp.
De therapie verzacht een deel
van de klachten, maar er is een
probleem in zijn thuissituatie;
hij woont in een maisonnette,
in een flatgebouw zonder lift.
Omdat hij zijn kinderen van en
naar school brengt moet hij af en
toe wel 8 keer per dag de trap
op en af.

VERHUURDERHEFFING
Sinds een aantal jaren legt de
regering een extra belasting op
aan de corporaties. Dit komt
neer op twee maanden huur
per jaar per huurwoning.
Daarnaast is er de opdracht
om nieuw te bouwen en te verduurzamen. Wie betaalt dit:
wij. Portaal is met andere corporaties en de huurderorganisaties een lobby begonnen om
deze oneerlijke heffing van
tafel te krijgen. Waarom huurders wel en huiseigenaren niet?

NIEUWE SECRETARIS

VRIJWILLIGERS

GEZOCHT

GEZOCHT

In ons bestuur is de positie van
secretaris vacant.
Organisatorisch vermogen is van
belang. Heb je interesse en tijd
neem dan contact met ons op.
Wij kennen een inwerkperiode
van drie maanden. Die zijn nodig
omdat er veel verschillende onderwerpen aan de orde komen.
Er is een lijst van taken van de
secretaris.
In een vrijblijvend oriënteringsgesprek brengen wij je op de
hoogte van de lopende zaken en

k

KLINKET kort NIEUWS
proberen vast te stellen of je
past binnen ons bestuur.
En of jij je prettig voelt bij ons.
Informele omgangsvormen zijn
de norm, ook binnen het overleg met Portaal.
Een vrijwilligersvergoeding staat
er tegenover.

reacties kunt u sturen naar:
info@hbvdeklink.nl
bellen of schrijven kan ook!

We zijn op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Kies je eigen aandachtsgebied en doe mee.
Wil je meeschrijven aan de
Klinktaal of foto’s aanleveren?
De website verbeteren? Het
klinkpanel nieuw leven inblazen?
Social media inzetten voor de
Klink?
Zaken die in een kort project
kunnen worden gerealiseerd.
Heb kunt
je ook
zelf naar
nog ideeën,
Reacties
u sturen
kom maar op!
info@hbvdeklink.nl
Bellen of schrijven kan ook!

VOC: GEEF UW MENING
Deel uw ervaring over VOC en maak kans op een cadeaubon
De onderhoudswerkzaamheden aan de woningen van Portaal worden uitgevoerd door VOC, een ‘dochterbedrijf ’ van Portaal. Omdat er regelmatig bij de
huurderorganisaties klachten over VOC binnenkomen, richten de gezamenlijke
huurderorganisaties van Portaal in 2019 hun aandacht op het functioneren
van VOC: zijn de huurders tevreden over VOC en loopt de afhandeling van
reparatieverzoeken door VOC goed? Zijn er nog verbeterpunten aan te dragen?
Tegenstrijdige signalen
Portaal voert klanttevredenheidsonderzoeken uit naar het functioneren van
de VOC. Uit de informatie die de huurderorganisaties daarover krijgen van
Portaal, blijkt dat de huurders erg tevreden zijn over VOC. De signalen die de
huurderorganisaties horen zijn echter anders, er zou nog wel het een en
ander verbeterd kunnen worden. Deze verschillen in uitkomsten zijn goed te
verklaren. Als huurders de enquête over de klanttevredenheid invullen zijn de
werkzaamheden door VOC afgerond en is de huurder blij dat het mankement
is opgelost. Maar soms loopt het niet zoals het zou moeten, huurders trekken
dan bij de Klink aan de bel voor advies.
Als de Klink signalen over VOC krijgt is er meestal het nodige aan de hand.
De huurder is er met VOC niet uit gekomen en roept de hulp van de Klink in
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om de klacht opgelost te krijgen. Dan blijkt vaak dat zaken niet naar verwachting zijn verlopen en/of soms is er ook het nodige
mis gegaan.
KLINKtaal
11Communicatie,
of beter gezegd miscommunicatie, is een veel voorkomende oorzaak van een
aantal klachten. Ook de andere huurderorganisaties van Portaal krijgen met
regelmaat klachten over VOC.
Dat is de reden dat de gezamenlijke huurdersorganisaties besloten hebben om
in 2019 ongevraagd advies uit te brengen aan Portaal over VOC. Om dat te
kunnen doen roept de Klink de huurders op om hun ervaringen te delen. Of
het nu goede of minder goede ervaringen zijn, wij horen ze graag. Ook tips en
verbeterpunten voor VOC zijn van harte welkom.
Afspraak goed verlopen?
Wij horen graag uw ervaringen hoe het melden van het reparatieverzoek en
het maken van de afspraak is verlopen. Is VOC haar afspraken nagekomen?
Was de medewerker van VOC vriendelijk en deskundig? Hoe verliep de uitvoering van de werkzaamheden?
U kunt ze mailen naar info@hbvdeklink.nll of per post opsturen naar de Klink
Graafseweg 274, 6532 ZV Nijmegen. Al uw reacties hierover zijn welkom.
Onder de huurders die ervaringen, tips en/of verbeterpunten aandragen verloten wij drie cadeaubonnen.

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 2 DECEMBER 2019
OOK NIET- LEDEN ZIJN WELKOM!
Op maandagavond 2 december 2019 houden we onze Algemene Ledenvergadering in wijkcentrum
Villa Nova, Derde van Hezewijkstraat 2, 6542 JP Nijmegen. Dit wijkcentrum ligt niet ver van de Molen
van de Looimolenweg aan de rand van de wijk Wolfskuil, vlakbij de Graafseweg. De vergadering begint
om 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar om 19.30 uur. Villa Nova is te bereiken met lijn 2 van Breng
en lijn 99 van Arriva, beide bij de halte Rozenstraat. We nodigen u van harte uit op deze bijeenkomst.
AGENDA

20.00
20.05
20.45
21:00
21.15

uur
uur
uur
uur
uur

21.50 uur
22.00 uur

Opening en vaststelling agenda, mededelingen
Thema en spreker zijn nog niet bekend
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Pauze
Verenigingszaken
- Verslag Algemene Ledenvergadering van 15 april jl.
- Begroting 2020 (wordt uitgedeeld tijdens de vergaering)
- Aftreedrooster Kees Merkelbach
- Aftreedrooster Max van den Berg
- Voortgang Lopende Zaken
Rondvraag
Sluiting

We hopen u te kunnen begroeten op maandag 2 december. Graag tot dan!

DE KLINK BELANGEN VAN HUURDERS VAN PORTAAL NIJMEGEN
GRAAFSEWEG 274 6532 ZV NIJMEGEN T 024 - 377 71 05
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Met vriendelijke groet,
Max van den Berg, voorzitter

