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Bijeenkomst 8 september geannuleerd 

 
De informatie-bijeenkomst van 8 september a.s. in De Engel in Huizen  
vervalt vanwege onvoldoende aanmeldingen. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vele handen maken licht werk 

 
Wat kan je doen? 

1) De gedrukte verisie van onze brochure "Vraagtekens bij 5G: privacy en gezondheid 
-wat de landelijke overheid en telecomproviders u niet vertellen"  (A5-formaat - zie 
bijlage) is klaar in een oplage van 500 stuks!  
- Wie wil een aantal exemplaren komen ophalen (in Huizen) om te verspreiden in 
het eigen netwerk (vrienden, kennissen, familie, collega's, school, huisarts etc.)?  
- Wie heeft er suggesties voor plekken waar we de brochure zouden kunnen 
neerleggen?   
 

 
 

2) Wie wil het kernteam van Actiegroep 5G, Het Gooi zegt NEE komen versterken?  
Er is veel werk aan de winkel dus uitbreiding is zéér welkom. Wil jij je bij ons 



aansluiten? Kom dan gerust eens vrijblijvend kennismaken tijdens één van onze 
bijeenkomsten.  
 
3). Wie wil assisiteren bij het verrichten van metingen nabij zendmasten in 
Bussum/Naarden en/of bij de research naar personen die gezondheidsklachten 
ervaren omdat ze te dicht bij een zendmast wonen? 
 
Meer info/aanmelden via actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com 
We horen graag van jullie! Alvast bedankt voor de reactie! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Onze petitie 

 
"Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en 
Vechtstreek"   
https://petities.nl/petitions/geen-5g-maar-een-verlaagde-stralingslimiet-en-witte-zones-in
-gooi-en-vechtstreek?locale=nl   
 

 

Op dit moment hebben we 79 handtekeningen verzameld maar het zou natuurlijk fijn 
zijn als dat er véél meer worden. Hoe meer handtekeningen we hebben, hoe meer we, 
tijdens het aanbieden van de brochure aan de lokale overheid (vanaf medio 
september), onze woorden kracht bij kunnen zetten. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kom ook in actie tegen 5G! Lees hieronder wat je kunt doen 

Politiek Den Haag probeert de uitrol van 5G er koste wat het kost door te krijgen, 
zonder oog te hebben voor de schadelijke gevolgen. Hoe meer mensen hun stem 
laten horen, hoe meer kans we hebben om dit te voorkomen. Dus klim ook in de 

pen en laat van je horen. Het kan op de volgende manieren: 

https://petities.nl/petitions/geen-5g-maar-een-verlaagde-stralingslimiet-en-witte-zones-in-gooi-en-vechtstreek?locale=nl
https://petities.nl/petitions/geen-5g-maar-een-verlaagde-stralingslimiet-en-witte-zones-in-gooi-en-vechtstreek?locale=nl


 

1) Schrijf een reactie op de internetconsultatie en roep iedereen op dit ook te 
doen 

De overheid heeft op 16 juli jl. een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen 
valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. 
https://tpo.nl/2019/07/17/wetsvoorstel-gemeenten-verplicht-overal-5g-zenders-te-plaats
en/ 
 
Via de internetconsultatie "Wetsvoorstel implementatie Telecomcode" vraagt de 
overheid naar onze mening over haar plannen. Het is dus uitermate belangrijk om 
als burgers van ons te laten horen omdat op basis van onze reacties het 
wetsvoorstel nog aangepast kan worden. Dus maak vooral gebruik van deze 
mogelijkheid! Het kan nog tot 9 september 2019. Al ruim 240 mensen gingen je 
voor. 
 
Van wie komt de internetconsultatie en wat is de bedoeling?: 
https://stralingsbewust.info/2019/08/08/hoe-zit-dat-nu-met-die-internetconsultatie-over-d
e-telecomcode/ 

Reageren: https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reageren 
(Let op: Er staat een klein stukje tekst over artikel 113, dat kun je verder negeren)  
 
Eerdere reacties: https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties 
 

 

2) Stuur aansprakelijkheidsbrieven 

Hoewel de Nederlandse overheid en de Gezondheidsraad het steevast blijven 
ontkennen, is het in onafhankelijke wetenschappelijke kringen inmiddels overduidelijk 
en stapelen de bewijzen van gezondheidseffecten van straling zich op. (zie ook het 

https://tpo.nl/2019/07/17/wetsvoorstel-gemeenten-verplicht-overal-5g-zenders-te-plaatsen/
https://tpo.nl/2019/07/17/wetsvoorstel-gemeenten-verplicht-overal-5g-zenders-te-plaatsen/
https://stralingsbewust.info/2019/08/08/hoe-zit-dat-nu-met-die-internetconsultatie-over-de-telecomcode/
https://stralingsbewust.info/2019/08/08/hoe-zit-dat-nu-met-die-internetconsultatie-over-de-telecomcode/
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reageren
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties


volgende onderwerp van deze nieuwsbrief"Geen wetenschappelijk bewijs van 
gezondheidseffecten? Lariekoek!"). 

 
Daarom is het tijd om de verantwoordelijken te wijzen op hun hoofdelijke 
aansprakelijkheid: de verplichting om de nadelige gevolgen van hun handelwijze 
te dragen. Diverse groepen zijn hier al professioneel mee bezig, maar jij kunt ook 
individueel je stem laten horen:  
 
a) Voorbeeldbrieven aansprakelijkstelling voor gezondheidsschade:  
(De voorbeeldbrieven zijn opgesteld door de juridisch adviseur van de stichting 
StralingsArmNederland (SAN)).  
 
- Aan gemeenteraadsleden:  
"Als uw burger/kiezer is het mijn uitdrukkelijke wil volgens art. 3:33 BW dat u iedere 
vorm van goedkeuring aan de aanleg, cq. uitbreiding van het 5G netwerk weigert. Met 
dit schrijven bent u wetende van de schade, die 5G mij toe gaat brengen. Art. 7 en 8 
van het Neurenberg-tribunaal zijn glashelder; niet willen weten is strafbaar! Zo ook in 
art. 51 Wetboek van Strafrecht. En u bent bij deze hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor 
al mijn fysieke, psychische en financiële schade, voortvloeiend uit een door u 
geaccordeerde aanleg van het 5G netwerk." 
https://www.dereunie.info/images/Documenten/Voorbeeldbrief%20SAN,%20aansprakeli
jkstelling%20gemeenteraadsleden%205G.pdf  
 
- Aan telecomproviders: 
"In het kader van uw voornemen om in 2020 te starten met het 5G netwerk deel ik u 
mede, dat u mij hiermee willens en wetens schade toe brengt. Want u weet nu van de 
gezondheidsrisico's. Het toebrengen van opzettelijke schade is strafbaar volgens. art. 
53SR en is daarnaast ook een onrechtmatige daad, vervolgbaar in het Civiel Recht via 
art. 6:162 BW. Ik stel u als directie op voorhand aansprakelijk voor alle fysieke, 
psychische en financiële schade, die ik direct of indirect via uw medewerking aan dit 5G 
netwerk zal leiden." 
https://www.dereunie.info/images/Documenten/Voorbeeldbrief%20SAN,%20be%C3%A
Bindiging%20abonnement%20+%20aansprakelijkstelling%20providers.pdf 
 
b) Voorbeeldbrieven Strafaangifte bij de Officier van Justitie tegen minister v 
Economische Zaken, Eric Wiebes en staatssecretaris EcZa Mona Keijzer:   

"Beiden bewindslieden willen met het indienen van een wetsvoorstel om gemeenten te 

dwingen mee te werken aan de uitrol van het telecommunicatienetwerk 5G, niet alleen 

de lokale democratie en inspraak onmogelijk maken; zij zijn voornemens mij 

(gezondheids)schade te berokkenen, hetgeen strafbaar gesteld is in art. 45 SR. Tevens 

is het een onrechtmatige overheidsdaad volgens art. 162 BW." 

https://www.dereunie.info/images/Documenten/Voorbeeldbrief%20SAN,%20strafaangift

e%20bij%20OvJ%205G%20tegen%20Min.%20EZ.pdf  
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- 

 

Geen wetenschappelijk bewijs van gezondheidseffecten? Lariekoek! 

 

Twee voorbeelden uit een lange lijst:  

(de hele lijst is op te vragen via actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com) 

 

 
- De telecomindustrie is al bijna 20 jaar op de hoogte van de gezondheidsschade 

verbonden aan mobiele telefonie: DNA-schade, kanker, onvruchtbaarheid en effecten 

op het immuunsysteem, het centrale zenuwstelsel en de cognitieve functies. Dat blijkt 

uit het rapport ‘Mobile Telecommunications and Health. Review of the current scientific 

research in view of precautionary health protection’ uit 2000, samengesteld door het 

Ecolog-Institute in Hannover in opdracht van o.a. T-Mobile. 

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/ecolog2000.pdf 

 

- Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA - een onafhankelijke 

groep van academici en wetenschappelijke onderzoekers uit Australië) beschikt over de 

meest omvangrijke gecategoriseerde online databank van peer-reviewed studies 

op het gebied van de elektromagnetische straling. https://www.orsaa.org/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Medische verklaring van arts: klachten veroorzaakt door straling 

 

Bij een aansprakelijkstelling is het cruciaal dat je kunt bewijzen dat je 

gezondheidsschade hebt. Het maakt meer indruk en is juridisch heel veel sterker als die 

verklaring opgesteld is door een (huis)arts. Probeer dus bij jouw (huis)arts een 

schriftelijke verklaring te krijgen van jouw gezondheidsklachten en de relatie ervan  met 

elektromagnetische straling. 

 

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/ecolog2000.pdf
https://www.orsaa.org/


 
 

Hier zie je een voorbeeld van een (geanonimiseerde) Medische Verklaring die je als 

richtlijn kunt meenemen naar je arts. Laat hem of haar deze aanpassen op jouw 

gezondheidssituatie: 

https://dereunie.info/images/Documenten/2019-07-28_Medische_Verklaring_door_mijn

_arts_FB.jpg 

 

Zoek je een stralingsbewuste huisarts in Huizen?  
Huisartsenpraktijk José van Ditmarsch - https://hhhpraktijk.nl/node/86 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wat is de invloed van straling op jouw leven? 

 
 

"Ik heb de tijd meegemaakt dat er in de mainstream media nog volop bericht werd over 

de nadelige gevolgen van hoogfrequente straling. Items over waardedaling van 

woningen en kankerclusters rond zendmasten, en kerken die geld toegeschoven kregen 

in ruil voor een zendmast op hun toren. Hiermee werd ik me bewust van de gevaren en 

wilde zelf stralingsvrij leven. Dit speelde zo rond de eeuwwisseling als ik het goed heb. 

https://dereunie.info/images/Documenten/2019-07-28_Medische_Verklaring_door_mijn_arts_FB.jpg
https://dereunie.info/images/Documenten/2019-07-28_Medische_Verklaring_door_mijn_arts_FB.jpg
https://hhhpraktijk.nl/node/86


Rond het jaar 2007 kreeg ik een nieuw modem van KPN waarop een wifi-functie zat. 

Wat er niet bij vermeld werd is dat wifi standaard AAN staat op zo’n modem, en ook 

niets over de mogelijkheid om de wifi uit te zetten.  Ik wilde geen wifi en deed dus alles 

bedraad, in de veronderstelling dat ik hiermee vrij van straling was. Gedurende de 

zomermaanden werkte ik thuis veel achter de computer. Ik begon klachten te krijgen: 

gekmakende jeuk over mijn lijf, stijve spieren en spierkrampen, veel dorst in water en ‘s 

nachts wakker worden met hevige hartkloppingen (dat laatste was best eng). Ik dacht: 

ik word vroeg oud, en overwoog naar de huisarts te gaan. 

Voor het zover kwam kreeg ik toevallig te horen dat wifi automatisch aan staat op zo’n 

KPN modem en dat je het zelf uit kunt (laten) zetten. Dit heb ik toen meteen gedaan. 

Er ging nog een tijdje overheen, weken of maanden, voordat ik ineens besefte dat mijn 

klachten verdwenen waren en dat ik een stuk minder gestrest was. Ik ging een verband 

zien tussen de klachten en de wifi en ben me meer gaan verdiepen in de effecten van 

straling op levende wezens. In de klachten lijstjes die voorbijkwamen herkende ik de 

mijne. 

Waarmee ik maar wil zeggen dat mijn gezondheidsklachten geen inbeelding waren. 

Gelukkig ben ik niet zo extreem gevoelig als sommige anderen, het is nog leefbaar voor 

mij, mijn woning heb ik geïsoleerd tegen straling en ik vertoef daar veel. Ik werk halve 

dagen en dat is te doen. Als ik langer dan een dag of twee continu word blootgesteld 

komen de klachten terug. Reizen met de trein of langdurig tussen veel smartphones en 

wifi verblijven doe ik niet meer, en sinds analoge televisie is verdwenen heb ik ook geen 

tv meer in huis." (M. Raven, Het Gooi) 

Wil jij ook met ons delen hoe straling jouw leven beïnvloedt, laat het ons weten! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Een slimme meter, is dat wel zo slim? 
 
Een slimme meter wisselt 24 uur per dag op afstand informatie uit met het centrale basisstation 
en zendt daarbij 10.000 keer per dag stralingspulsen uit. Dat is zelfs nog meer dan een mobiele 
telefoon! 
 



 

Wees daarom wijs en weiger de slimme meter, want dat recht heb je! (of laat 'm 

vervangen door een analoge). Uitzetten is riskant want vaak wordt de meter (bij het 

periodieke resetten) op afstand gewoon weer aangezet.  

 

De cartoon "Smart Attack!" (4:22 min.) legt haarfijn uit waarom weigeren de beste keus is: 

https://www.youtube.com/watch?v=N29AtA3VodU   

Meer info: "Mag ik een slimme meter weigeren?"  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/slimme-meter-weige
ren   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kijktips: aanbevolen docu's over straling 
 

 
 
"An Invisible Threat (Radiation) | History Documentary"  (71:11 min.) 
Deze documentaire uit 2014 schetst een glashelder beeld van de relatie tussen 
draadloze technologie en gezondheid en brengt de belangenverstrengeling van de 
telecomsector, politici en wetenschappers overtuigend in beeld. 
https://www.youtube.com/watch?v=nyyE3pThrno  

https://www.youtube.com/watch?v=N29AtA3VodU
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/slimme-meter-weigeren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/slimme-meter-weigeren
https://www.youtube.com/watch?v=nyyE3pThrno


 
Korte compilatie van fragmenten uit de docu "Generation Zapped" (4:28 min.)  
https://www.youtube.com/watch?v=jQ2sXFT89PY&feature=youtu.be   
("Generation Zapped" belicht de potentiële gevaren van langdurige blootstelling aan 
straling voor onze gezondheid en ons welzijn en de ontwikkeling van onze kinderen.) 
Meer info: https://generationzapped.com/ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In de media: meldingen gezondheidsschade op 5G-testlokaties 

 
In Zwitserland, waar 5G op ruim honderd lokaties operationeel is, meldden 
verschillende personen symptomen als oorsuizen, hoofdpijn, oorpijn, slapeloosheid, 
pijn op de borst en vermoeidheid: 

Bron: "The First Report of 5G Injury from Switzerland" 
https://mdsafetech.org/2019/07/20/the-first-report-of-5g-injury-from-switzerland/?fbclid=I
wAR2hmMRwkkds1R_Psm6HHa7-G6d4goqzk6L29RJEM-orvVw9iLHKjlDV9-8   
 
In Groot-Brittannië, tijdens het Glastonbury festival waar 5G-testen uitgevoerd werden, 
waren massale meldingen van neusbloedingen, migraine en slapeloosheid. 
 
Bron: "Massale Neusbloedingen bij 5G-concert test in het VK!" 
http://worldunity.me/massale-neusbloedingen-bij-5g-concert-test-in-het-vk/  
 
In Amerika hebbben brandweerlieden in California hoofdpijn, slapeloosheid, 
geheugenproblemen en verwarring gemeld nadat 5G-masten in de buurt van hun 
kazernes waren geïnstalleerd. Tijdens de 5G-test werden er bij hen hersenafwijkingen 
en neurologische tekorten gemeten. 
 
Bron: "First 5G rollout in CA causing brain damage to firefighters" 
https://forbiddenknowledgetv.net/first-5g-rollout-in-ca-causing-brain-damage-to-firefighte
rs/   

 
 
Elders in California, waar eind december vorig jaar een 5G-mast geplaatst werd vlak bij 
een woonhuis, kregen de kinderen die daar woonden last van griepachtige 
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symptomen. Vanaf het moment dat de kinderen in een kamer sliepen die was 
afgeschermd tegen straling, verdwenen de symptomen. 
 
Bron: "Kinderen worden ziek na plaatsen 5G-mast in één van de eerste 5G-steden ter 
wereld" 
https://www.ninefornews.nl/kinderen-ziek-plaatsen-5g-mast/?fbclid=IwAR38NWR0JEuV
99lta7o2208sOWLlDofGVIt0leB0EjPt780ccmjbSf776m0 
 

 
 

En ook de bijen in Californië zijn het haasje... 
Bron: "Honderden bijen vallen dood neer rond '5G-torens' in Californië" 
https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/795681/Hundreds-bees-drop-dead-5G-tow
ers-California-Sierra-Madre-video 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ondertussen in Den Haag.... 

  
 
Vanuit onze actiegroep is begin juli een brandbrief naar Den Haag gestuurd met 
als thema "5G niet rijp voor besluitvorming". Je vindt de brief in de bijlage 
(mag gedeeld worden). 
 
We waren hiermee zeker niet de enige! Wil je een overzicht van de brieven die 
vanuit andere organisaties naar Den Haag gestuurd zijn? Stuur dan een mail 
naar actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Landelijke activiteiten 

(Hoe meer deelnemers, hoe groter de kans dat de media erop af komen!) 
 

 

 
- Maandag 9 september 2019 van 12.00 tot 14.30 uur - Den Haag: 
Landelijke demonstratie "Stop 5G"  
Om 12.00 uur verzamelen op de Koekamp tegenover het Centraal Station.  
Meer info/aanmelden (niet verplicht): https://5gdenhaag.weebly.com/demonstratie.html  
 

 

 

- 15 september 2019 van 19.00 tot 22.00 uur - De Melkweg in Amsterdam:   

Congres "5G: The Trojan Horse" over de complexe materie omtrent 5G en de 

bijbehorende dilemma’s: Wat is het werkelijke verhaal achter 5G? Is 5G een wapen of 

niet? Wat is het Internet of Things en wat komt er daarna?  

 

Meer info/aanmelden: 

https://stralingsbewust.info/2019/06/18/congres-5g-the-trojan-horse/  

Heb jij je aangemeld? Laat het ons weten via 

actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com 

 

https://5gdenhaag.weebly.com/demonstratie.html
https://stralingsbewust.info/2019/06/18/congres-5g-the-trojan-horse/
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Wil je onze nieuwsbrief delen? Graag! 

 

Wil je je uitschrijven?  

Stuur een berichtje naar actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com 
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Onze web-pagina 

Lees hier wat wij beogen:  

https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee 

 

Actiegroep 5G, Het Gooi zegt NEE is een initiatief van: 

Sylvia Slegers 

Ayna Siem 

Maarten Nederhorst 

https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee

