Aan de Commissie Burgerzaken (gemeenteraad) en het college van B&W
10 september 2019
Geachte heer Den Hengst,
De werkgroep StralingsBewust Son en Breugel is erg blij dat de onderwerpen straling en 5G
nu ook in Son en Breugel op de politieke agenda staan. De werkgroep StralingsBewust Son
en Breugel heeft hier echter wel een kanttekening bij.
In uw reactie aan StralingsArm Nederland n.a.v. een ingekomen 'Informatieverzoek inzake
uitrol 5G netwerk' van de heer B. Bosman schrijft u het volgende bij punt 2 en punt 3:
"2. Of ons college en/of onze raad instemt met het standpunt van de VNG? Ook via een
lokale belangengroep zijn er berichten van zorgen binnengekomen over de impact van
straling op de gezondheid van mensen. Dit heeft ons gestimuleerd dit thema te overwegen in
het nieuwe lokale gezondheidsbeleid. Het thema wordt integraal afgewogen tegen andere
onderwerpen die voorhanden zijn. Dit is door de commissie burgerzaken (gemeenteraad) en
het college van B&W besloten. De planning is dat het nieuwe beleid eind van dit jaar wordt
besproken in de eerder genoemde commissie en hierna in de gemeenteraad. Dan wordt
duidelijk of en zo ja welk standpunt de gemeente Son en Breugel in gaat nemen. Dan zal ook
de afweging worden gemaakt of de gemeente beleid gaat voeren t.a.v. straling.
3. Of wij willens en wetens voornemens zijn om burgerrechten op gemeentelijk niveau via
landelijke wetgeving te laten uitschakelen? Nee, voor zover wij daar als gemeente invloed op
kunnen hebben.
Met vriendelijke groet, Frans den Hengst I Raadsgriffier en senior beleidsmedewerker
juridische zaken I Staf "
-------------------------------------------------U heeft het over "een lokale belangengroep" maar wij zijn meer dan dat. Wij dienen niet
slechts het belang van een groep dat je tegen het belang van een andere groep zou kunnen
wegstrepen. In het geval van StralingsBewust Son en Breugel is het belang van de
gezondheid en integriteit van lichaam en geest van alle inwoners en het totale leefmilieu
van het hele land, en niet alleen van ons dorp, het belang. Dit streep je niet zomaar weg
tegen een dorps belang want dat is het niet.
Wij, de leden van de werkgroep, nemen de verantwoordelijkheid voor dit belang en we
hopen dat we dat in samenwerking met de politiek van Son en Breugel kunnen doen want
we gaan ervan uit dat de politiek in onze gemeente ook haar verantwoordelijkheid zal
nemen en die niet zal afschuiven op een "hogere" overheid. De gemeente heeft wel degelijk
invloed maar er is lef nodig om de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. “Our problem is
that people are obedient while the jails are full of petty thieves, and all the while the grand
thieves are running the country. That’s our problem.” Howard Zinn
Zullen we het niet zover laten komen dat de democratie hier niet meer geldt en dat we
overruled worden door het feit dat de Nederlandse overheid ( economische zaken) het

belang van de smart-technologie, waar 85 % van de Nederlanders niet op zit te
wachten, belangrijker vindt dan de gezondheid en het leefmilieu van alle inwoners? (85%
van de Nederlanders wil géén 5G volgens Poll: https://www.gelderlander.nl/home/snellerinternet-is-fijn-maar-niet-als-dat-gepaard-gaat-met-meer-straling-in-de-openbareruimte~af240e7d/?referrer=https://www.google.com/ )
Toelatende landen houden alleen rekening met de thermische effecten van 5G en niet met
de biologische effecten. Dr. Martin Pall, professor aan de Washington State University,
noemt de uitrol van 5G het “domste idee in de geschiedenis van de wereld”. 5G wordt de
grootste aanval van elektromagnetische krachten die het lichaam ooit heeft moeten
doorstaan. Zodra 5G is uitgerold, zal de aanval non-stop zijn! 5G is een potentieel dodelijke
energie en dus in feite een potentieel WAPEN…. met als DEKMANTEL: snellere
internetverbindingen.
We mogen niet toestaan dat onze hogere waarden, onze gezondheid, levensvreugde, en
persoonlijke vrijheid, dictatoriaal vernietigd gaan worden voor zogenaamde ‘vooruitgang’.
Het voorzorgprincipe moet gehanteerd worden en dat is ook de wens van de Raad van
Europa. We hebben het hier namelijk over een landelijk, een Europees en wereldwijd
belang en niet alleen over een dorps belang.
Gisteren, 9 september liepen we als voltallige werkgroep StralingsBewust Son en Breugel
mee in de landelijke demonstratie van zo’n 800 mensen tegen 5G. Ervaringen van
demonstranten werden uitgewisseld en het is zo herkenbaar dat iedereen zich rot
geschrokken is over het gebrek aan kennis bij bestuurders en overheden. De landelijke
overheid blijft zich verschuilen achter een waardeloos gebleken onderzoekje uit de vorige
eeuw door de ICNIRP. De ICNIRP, een groepje van slechts 13 wetenschappers, dat werkt met
verouderde inzichten, en zich tot nu toe niet verdiept heeft in de grote hoeveelheid nieuw
onderzoek, van zo’n 250 gerenommeerde wetenschappers, die een heel ander verhaal
vertelt. https://bioinitiative.org/ en https://bioinitiative.org/
Na een gesprek met wethouder Jos de Bruin, vorige maand in De Boerderij, begrijpen wij dat
er ook in ons dorp te veel onwetendheid onder de politici is over dit onderwerp. Daarom
verzoeken wij nogmaals om een raads-informatie-bijeenkomst waarin alle politieke partijen
vertegenwoordigd zullen zijn. StralingsBewust Son en Breugel nodigt hiervoor een aantal
deskundigen uit om te zorgen voor een brede informatieoverdracht.
De gemeente Maastricht heeft vorige week verklaard dat zij niet instemt met de uitrol van
5G zonder instemming en medeweten van het gemeentebestuur en de inwoners. Laten wij
als Son en Breugel dit voorbeeld volgen en tevens eisen dat er eerst bewijzen moeten komen
dat 5G onze gezondheid onmogelijk kan schaden. (art. 3:33 en artikel 11 BW)
Gemeentebestuur, neem uw verantwoordelijkheid, toon lef en vervul ook een
voortrekkersrol. Heel Nederland zal Son en Breugel er dankbaar voor zijn.
Zullen we meer bomen planten en minder zendmasten?we meer bomen planten en minder
zendmasten?

Met vriendelijke groet,
De werkgroep StralingsBewust Son en Breugel

