
Gratis studievoormiddag over het effect van wifi-
straling op onze gezondheid

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is elektromagnetische straling
mogelijks kankerverwekkend. Daarom weert de Stad Gent wifi uit voorzorg uit haar
crèches en voert een aangepast beleid in de stedelijke basisscholen. Tegelijkertijd
streven De Lijn en de NMBS naar wifi op elke tram en trein en werd een 4G-netwerk
over Vlaanderen uitgerold. Wat zijn de gevolgen daarvan voor onze gezondheid?

Onheilspellende berichten over de ongezonde effecten van elektromagnetische straling
zijn er genoeg, maar wat is er van aan? Is wifi-straling gevaarlijk en moeten we ons
zorgen maken? De Gentse Minaraad (Stedelijke adviesraad voor Milieu en Natuur)
organiseert hierover op zaterdag 1 oktober 2016 een studievoormiddag met aansluitend
debat in de Sint-Pietersabdij.

Geen wifi in Gentse crèches



Er is geen wetenschappelijke consensus over de gevolgen van straling voor mens en
milieu. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is elektromagnetische straling
mogelijks kankerverwekkend. Daarom weert de Stad Gent wifi uit voorzorg uit haar
crèches en voert een aangepast beleid in de stedelijke basisscholen. Ook Stad Leuven
voert dit beleid. In Frankrijk werd vorig jaar een wet aangenomen die wifi-installaties in
kindercrèches verbiedt. Tegelijkertijd streven De Lijn en de NMBS naar wifi op elke tram
en trein en werd een 4G-netwerk over Vlaanderen uitgerold. De gevolgen hiervan worden
op deze studievoormiddag besproken.

Experts aan het woord

Tijdens de studievoormiddag komen experts uit verschillende domeinen aan het woord:

Jan Allein, coördinator van de werkgroep ‘Beperk de Straling’, waarschuwt al langer
voor de negatieve effecten van elektromagnetische straling op milieu en gezondheid.
Hij legt uit waarom wifi-stralingen maar ook bijvoorbeeld gsm-signalen volgens hem
zoveel mogelijk geweerd moeten worden.
Kinderoncoloog professor Stefaan Van Gool, verbonden aan de Uniklinik RWTH
Aachen en bekend van het programma ‘Topdokters’ op Vier, benadert het thema vanuit
een medische invalshoek.
Hoe de Vlaamse overheid staat tegenover het gebruik van elektromagnetische straling
vertelt Mart Verlaek, beleidsmedewerker milieu en gezondheid van het Vlaamse
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Hij is gespecialiseerd in niet-ioniserende
straling (zendantennes, hoogspanningslijnen, ...), omgaan met onzekere risico's,
regelgeving van zendantennes voor elektromagnetische golven en nanopartikels.

In debat met schepen Decruynaere

Afsluitend gaan deze experts met elkaar en met de Gentse Schepen van Onderwijs Elke
Decruynaere in debat.

Gratis maar inschrijven verplicht

De voorzitster van de Gentse Minaraad Isabel Vertriest, heet de deelnemers welkom op
zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 10 uur in de Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij te Gent.
Het einde van het debat is voorzien rond 12.15 uur.

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht via 09 210 10 10 (Gentinfo) of via de
volgende link:
Inschrijven kan tot en met vrijdag 30 september om 19 uur.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Informatie
Dienst Milieu en Klimaat, Valérie De Prycker, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.
09 268 24 98, gsm 0497 41 49 74, valerie.deprycker@stad.gent www.klimaatstad.gent

Bevoegd
Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail
schepen.heyse@stad.gent
Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail
schepen.decruynaere@stad.gent
De heer Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, fax 09 266 51 39, e-mail
schepen.tapmaz@stad.gent
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