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Help mee om 5G op aarde èn in de ruimte te stoppen!
Onderteken het 5G Space Appeal. Het kan nog tot a.s. maandag (21 oktober)
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
Het 5G Space Appeal is een internationale oproep om 5G op aarde en in de ruitme
te stoppen. Het Appeal is inmiddels 168.158 keer ondertekend door
wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 207 verschillende landen
wereldwijd.
De lijst met handtekeningen zal aangeboden worden aan de VN, WHO, EU, Council
of Europe en regeringen wereldwijd.
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Onze petitie
"Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en

Vechtstreek"

Op dit moment hebben we 132 handtekeningen verzameld maar het zou natuurlijk
fijn zijn als dat er véél meer worden. Hoe meer handtekeningen we hebben, hoe
meer we onze woorden kracht bij kunnen zetten.
https://petities.nl/petitions/geen-5g-maar-een-verlaagde-stralingslimiet-en-wittezones-in-gooi-en-vechtstreek?locale=nl

Reacties op Consultatie Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode

Zoals we jullie eerder lieten weten, heeft overheid een concept wetsvoorstel
ingediend waarin zij gemeenten verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G.
https://tpo.nl/2019/07/17/wetsvoorstel-gemeenten-verplicht-overal-5g-zenders-teplaatsen/
Via de internetconsultatie "Wetsvoorstel implementatie Telecomcode" vroeg de
overheid naar onze mening hierover.
In totaal zijn er 1167 reacties binnengekomen.
Je leest ze hier: https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties
Ook een twintigtal Nederlandse gemeenten liet van zich horen.

College B&W Gemeente Smallingerland schreef:

“Wij zijn en voelen ons zeer verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van
onze inwoners en dringen er daarom bij u op aan dat de uitrol van 5G gepaard gaat
met een zorgvuldige voorlichting en heldere, transparante communicatie richting
onze inwoners, waarbij specifiek aandacht gegeven moet worden aan het geven van
juiste informatie over de gezondheidsrisico’s.”

Ingenieur C. Posdijk van gemeente De Ronde Venen liet weten:

“Er is in onze beleving nog te weinig bekend/transparantie over eventuele
gezondheidsrisico’s van de toepassing van 5G om een dergelijk verplichting op te
leggen en daarmee “medeplichtig” te zijn ingeval van eventuele
gezondheidsrisico’s.”
Een overzicht van de reacties van gemeenten vind je hier:
https://www.aalten.nl/bestuur-en-organisatie/openbarestukken_44063/category/publicatiestuk/ingekomen-stukken_338/reactie-vangemeenten-op-consultatie-wetsvoorstel-implementatietelecomcode_134778/reacties-van-gemeenten-op-consultatie-wetsvoorstelimplementatie-telecomcodepdf_3835123.pdf
Het is nog niet bekend wanneer het wetsvoorstel in de kamer behandeld wordt, we
houden het uiteraard scherp in de gaten.
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Actie van de Nationale Bond tegen Overheidszaken groot succes.
De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om een imposante claim
bij de telecomindustrie neer te leggen wanneer die bij haar voornemen blijft om 5G
uit te rollen. De Bond heeft het aantal van 3.500 deelnemers aan zijn
aansprakelijkheidsactie bereikt, wat neerkomt op een potentiële claim van meer dan
2 miljard euro op jaarbasis. Lees verder: https://www.earthmatters.nl/11/14660/verborgen-nieuws/aansprakelijkheidsactie-tegen-5g-grootsucces-miljardenclaim-tegen-telecombedrijven.html
Heb je je nog niet aangemeld? Het kan nog tot 31 oktober a.s. via
https://www.bondoverheidszaken.nl/5g-aansprakelijkheidstelling-incl.dagvergoeding.html

Ondertussen, in Apeldoorn, Culemborg èn Huizen….
* Apeldoorn wilde de eerste stad zijn in Nederland met een 5G-netwerk, maar de
beslissing over een snel mobiel netwerk is uitgesteld.
Dit maar aanleiding van de rechtszaak die Stralingsarm Nederland heeft
aangespannen tegen raadsleden en wethouder van gemeente Apeldoorn.
De stichting vindt dat “de weerloze burger tegen zijn/haar wil, blootgesteld wordt

aan een medisch en technisch experiment, waarvoor geen mogelijkheid meer
bestaat dit experiment te ontlopen.”
Lees verder via:

https://www.dlmplus.nl/2019/10/08/apeldoorn-stelt-onder-druk-aansprakelijkstellingbesluit-5g-netwerk-uit/

NB: De stichting Stralingsarm Nederland is niet alleen werkzaam binnen Apeldoorn.
Men vertegenwoordigt iedereen bij juridische procedures inzake de uitrol van 5G.
Meer info / aanmelden:
https://www.dereunie.info/documents/5G/Toelichting_juridische_procedures_met_ma
chtigingsformulier.pdf
* Culemborg, van uitstel naar (hopelijk)…
Het Culemborgse 5G-collectief heeft de gemeente om uitstel van invoering gevraagd
omdat er grote onduidelijkheid bestaat over de gezondheidsrisico's.
In een reactie daarop stelde het college van burgemeesters en wethouders:

,,Als gemeente rekenen we het welzijn van inwoners en bezoekers van Culemborg tot
onze primaire verantwoordelijkheden en streven wij hetzelfde na. (…) er speelt op dit
moment nog een groot aantal vragen op het terrein van mogelijke gezondheidseffecten
(…). Ons inziens wordt in de zienswijze van de gemeente Maastricht een groot aantal
terechte vragen gesteld en voorwaarden benoemd. Zolang deze antwoorden niet
voorhanden zijn, nemen wij ons voor om een eventueel verzoek van providers om
medewerking aan de uitrol van 5G te faciliteren aan te houden."
Bron: https://culemborgsecourant.nl/lokaal/politiek/college-overweegt-aanhoudinguitrol-5g-648864%20

* Huizen laat zich niet ringeloren…
Wethouder Hoelscher die 5G in zijn portefeuille heeft, heeft zich onlangs, tijdens een
vergadering, uitgesproken over de (verplichte) uitrol van 5G:
“Het gaat over de gezondheid van ónze inwoners. En hoewel de Rijksoverheid doet voorkomen
dat wij dingen hebben uit te voeren, denken wij daar toch anders over. Het gaat
over ónze inwoners, dus we gaan erover.”
“Wij nemen dit buitengewoon serieus.(…) zodat we niet achteraf moeten constateren "hadden
we toen maar wat beter ons best gedaan en hadden we toen maar wat meer onze kont tegen de
bestuurlijke krib gegooid." We willen gewoon duidelijkheid hebben. Inwoners van Huizen hebben
daar recht op.”.
“Het gaat hier om iets zéér elementairs, namelijk een gezonde leefomgeving. We zijn niet
honderdduizenden euro's aan het investeren omdat het internet een beetje sneller moet, om dát
te grabbel te gooien."
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Wetenschappers aan het woord
De woorden van Paul Héroux (professor in de toxicologie en gezondheidseffecten
van elektromagnetisme, verbonden aan de McGill University in Montreal, Canada)
die onderzoek doet naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling,
spreken volledig voor zichzelf:
“Ik wil het hier hebben over "verzekeringen". U weet dat noch Lloyds, noch London, noch Swiss
Re bereid zijn de aansprakelijkheid te verzekeren m.b.t. elektromagnetische straling, omdat zij
menen dat de gezondheidsrisico's te groot zijn.
Met andere woorden: zij zijn van mening dat als de advocaten zich hierop storten -en ik ken er
velen- de bedrijven uit de draadloze industrie weggevaagd zullen worden.
Ons milieu zal stap voor stap gezuiverd moeten worden van alle elektromagnetische straling, in
plaats van dat de hoeveelheid straling steeds verder wordt uitgebreid. Elektromagnetische
straling wordt herhaaldelijk gelinkt aan kanker bij dieren..”.
Bron: https://www.youtube.com/watch?v=2JI7-9_FRYc&feature=youtu.be

En ook Martin Pall, emeritus professor doctor in de Biochemie en medische
wetenschappen windt er geen doekjes om als hij stelt:

"Het plaatsen van tientallen miljoenen 5G-antennes zonder één enkele biologische
veiligheidstest moet wel het domste idee zijn dat iemand ooit in de geschiedenis
heeft gehad."
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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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https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee

