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5G-pagina op de site van Gemeente Huizen – What’s new?! 
 
Zoals toegezegd tijdens de vergadering van de Commissie Sociaal Domein op 
15 oktober jl. heeft de gemeente Huizen inmiddels inderdaad een web-
pagina over 5G gelanceerd. Zie https://www.huizen.nl/inwoner/5g-netwerk_43520/  
 
 

 
 
 

Same old story… 
 
In de rubriek “Gezondheid” op die pagina draait Huizen helaas het 
uitgekauwde (en simpelweg aantoonbaar gelogen) verhaaltje af: 
 
“Als de blootstelling onder de geldende limieten blijft, ben je voldoende 
beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten.”  
 
Inwoners met vragen worden doorverwezen naar het Antennebureau en het 
Kennisplatform Elektromagnetische Velden.  
 
Begin 2020 organiseert Huizen een informatiebijeenkomst “voor inwoners, 
die geïnteresseerd zijn”. Ons is toegezegd dat wij daarvoor een uitnodiging 
zullen ontvangen, dus reken maar dat wij ons zullen aanmelden.  
Een vraag die we tijdens die bijeenkomst zéker gaan stellen is deze: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_JIu1okWCI 
 
Wil je hier ook bij zijn? Laat het ons weten. Samen staan we sterk(er). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5G-ACTIES – een overzicht 
 
Hoewel de media er nauwelijks iets over melden, zijn er momenteel  
allerlei 5G-acties gaande. Hieronder een greep uit een lange lijst: 
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Stichting Stralings Arm Nederland:  
“Wie schade veroorzaakt, moet betalen!” 
 

 
 
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat Stichting Stralingsarm Nederland 
een tijdje geleden met succes een rechtszaak aangespannen heeft tegen 
raadsleden en een wethouder van gemeente Apeldoorn. 
 
Het werkgebied van de stichting Stralingsarm Nederland beperkt zich 
gelukkig niet alleen tot Apeldoorn. De stichting vertegenwoordigt alle 
Nederlanders bij juridische procedures inzake de uitrol van 5G.  
 
Neem dus gerust contact met hen op, als je vindt dat ook de gemeentelijke 
bestuurders in jouw woonplaats op hun vingers getikt moeten worden. 
 
Meer info / aanmelden:  
https://www.dereunie.info/documents/5G/Toelichting_juridische_procedures_met_ma
chtigingsformulier.pdf 
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Landelijke werkgroep “De G van Gezondheid”:  
Manifestatie bij congres “De impact van 5G op Nederland 

Op donderdag 28 november vond in Pathé Utrecht Leidsche Rijn het 
congres “Impact van 5G op Nederland” plaats. Met tal van prominente 

https://www.dereunie.info/documents/5G/Toelichting_juridische_procedures_met_machtigingsformulier.pdf
https://www.dereunie.info/documents/5G/Toelichting_juridische_procedures_met_machtigingsformulier.pdf


sprekers uit de telecomindustrie, zoals de CEO’s van KPN, Ericsson, T-Mobile, 
VodafoneZiggo, TMT, Monet en Eurofiber. Maar ook sprekers van het 
Ministerie van EZK, de VNG, een gemeenteraadslid, het kennisplatform EMV.  
 
Personen en organisaties die zich aanmeldden als spreker over de 
gezondheidsaspecten van 5G werden echter niet tot het congres toegelaten. 
Daarom besloot de landelijke werkgroep “De G van Gezondheid” die dag 
buiten een manifestatie te houden, vóór Gezondheid.  
 
De groep stond van 9 tot 11 uur met spandoeken, borden, brochures, folders 
en flyers bij de ingangen van het gebouw. Slechts een enkele congres-
bezoeker weigerde de brochure, folder en flyer aan te nemen. Er kwamen de 
nodige belangstellende vragen en hier en daar ontstonden gesprekjes.  
Een NOS-journalist heeft enkele vragen gesteld en een foto gemaakt.  
 
Deze actie krijgt, bij andere gelegenheden, zeker een vervolg.  
We houden jullie op de hoogte. 
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Nationale Bond tegen Overheidszaken:  
Aansprakelijkheidsactie Telecom 
 
De Nationale Bond tegen Overheidszaken werkt momenteel hard aan een 
imposante claim aan het adres van de telecomindustrie, wanneer die bij haar 
voornemen blijft om 5G uit te rollen.  
 
De uiterlijke inschrijfdatum was aanvankelijk gesteld op 31 oktober, maar die 
termijn is, wegens groot succes, een aantal keren verlengd.  
De definitieve sluitingsdatum is gesteld op 4 december. 
 
Hoeveel mensen zich uiteindelijk bij de 5G-actie hebben aangesloten zal 
medio december bekend gemaakt worden. 
 
Meer info: https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html 
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Demonstratie in Eindhoven 
 
Op woensdag 20 november werd er in Eindhoven gedemonstreerd tegen 5G.  
Ook daar wordt 5G al volop getest, zelfs op de allerhoogste frequenties (26 
GHz en 60 GHz). Het is dus, zeker voor het gemeentebestuur, goed dat ruim 
100 demonstranten, uit het hele land, zich in Eindhoven hebben laten zien en 
horen. 
 

 
 
Locoburgemeester Marcel Oosterveer was aanwezig om de  
‘Informatiemap 5G en Gezondheid’ in ontvangst te nemen. 
Zie: https://www.stopumts.nl/pdf/Informatiemap_5G_Eindhoven_2019.pdf 

De demonstratie heeft ook de lokale media gehaald: 

 

- Filmpje + artikel in het Eindhovens Dagblad: 

https://www.ed.nl/eindhoven/demonstranten-in-eindhoven-straling-5g-maakt-mensen-

doodziek~a9429e15/    

 

- Filmpje van Studio 040 

https://www.facebook.com/maaktwifiziek/videos/460971554553272/ 
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Wereldmars tegen 5G 

 

Noteer zaterdag 25 januari 2020 alvast in je agenda. Die dag is namelijk 

uitgeroepen tot wereldwijde 5G Protest dag. In de periode van 12 tot 25 

januari zullen er internationaal allerlei acties gaan plaats vinden en zal 

het 5G Space Appeal (dat inmiddels 182.496 keer is ondertekend) in vele 

landen worden aangeboden aan de overheden. Nadere informatie volgt. 

https://www.stopumts.nl/pdf/Informatiemap_5G_Eindhoven_2019.pdf
https://www.ed.nl/eindhoven/demonstranten-in-eindhoven-straling-5g-maakt-mensen-doodziek~a9429e15/
https://www.ed.nl/eindhoven/demonstranten-in-eindhoven-straling-5g-maakt-mensen-doodziek~a9429e15/
https://www.facebook.com/maaktwifiziek/videos/460971554553272/
https://stralingsbewust.info/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxODEiLCI4MGMxY2MiLCIxNCIsIjRiNWE3YjUyYTA5ZiIsZmFsc2Vd


 

Onze petitie 

 

"Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en 

Vechtstreek"   

 

 

Op dit moment hebben we 208 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.  
 
Dus, als je dat nog niet gedaan hebt, teken en deel dan vooral deze link: 
https://petities.nl/petitions/geen-5g-maar-een-verlaagde-stralingslimiet-en-witte-
zones-in-gooi-en-vechtstreek?locale=nl 
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Leestip: “Elektrisch Ecosysteem” - auteur Sander Funneman  
 
Wist je dat bijen vliegende batterijen zijn, zeehonden gebruik maken van een 
radarsnor, vogels al eeuwen lang googelen op het aardmagnetisch internet, 
kikkers in staat zijn om te zweven op magneetvelden en bacteriën naast 
celdeling ook aan magneetdeling doen?  
 
Dit fenomeen beperkt zich niet tot de natuur op aarde: de maan blijkt zich te 
voeden met elektrische signalen en de impulsen van de zon beïnvloeden 
allerlei planetaire processen. 

Het boek “Elektrisch Ecosysteem” voedt en verdiept de discussie over  
de toepassing van kunstmatige straling en helpt bij het vinden van 
helderheid over de impact van deze straling op mensen, dieren en planten. 
 
Meer info / bestellen: http://elektrisch-ecosysteem.nl/ 

 
 

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
http://elektrisch-ecosysteem.nl/


Twee must-see video’s: 
 
“De Mobiele Telefoonlobby staat in Amerika voor de rechter – en niemand 
spreekt er over!” (6 minuten) 
 
Er is weinig bekend over het feit dat de telecom-industrie in de VS sinds 2001 
voor de rechter staat naar aanleiding van gezondheidsschade door straling 
van mobiele telefoons. Hoe kwam het zover? 
https://www.kla.tv/15123?fbclid=IwAR1AjFcWdayR5hqosIUFvL-

rHtKNPuFEpPXGbTlCsziD5ZtKsI3LZK4qTAU 

 

 
 
“Mobiele Telefonie – het verzwegen gevaar” (62 minuten) 
 
De schade die door mobiele telefonie aan mens, dier en plant wordt 
toegebracht is zeer groot, maar de media verbergen de feiten en gevaren. 
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14139&category=gesundheit&date

=2019-04-11 
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Waarschuwingen van wetenschappers: recente onderzoeken 
 
De Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative (wetenschappers, artsen, 
juristen en technici) organiseerde in oktober jl. een internationale 
wetenschappelijke conferentie over de gezondheidsrisico’s van 
elektromagnetische velden. Deze vakvereniging stelt luid en duidelijk:  

“Volgens de huidige stand van zaken in innovatief risico-onderzoek is er nu 
duidelijk bewijs van zogenaamde biologische effecten van draadloze 
communicatie-technologieën, die kunnen variëren van een verminderd 
welzijn tot ernstige aandoeningen of schade aan de kwaliteit van leven en 
gezondheid.”  
 
Bron: https://stichtingehs.nl/blog/220-biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie 
 

https://www.kla.tv/15123?fbclid=IwAR1AjFcWdayR5hqosIUFvL-rHtKNPuFEpPXGbTlCsziD5ZtKsI3LZK4qTAU
https://www.kla.tv/15123?fbclid=IwAR1AjFcWdayR5hqosIUFvL-rHtKNPuFEpPXGbTlCsziD5ZtKsI3LZK4qTAU
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14139&category=gesundheit&date=2019-04-11
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14139&category=gesundheit&date=2019-04-11
https://stichtingehs.nl/blog/220-biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie


Herziene versie van het BioInitiative-rapport: 
 

Het BioInitiative-rapport is een internationaal wetenschappelijk 
rapport over de relatie tussen elektromagnetische velden en gezondheid.  
Het rapport werd in 2007 door 14 wetenschappers gepresenteerd en is in 
2012 bijgewerkt.  
 
Na publicatie van een groot aantal nieuwe onderzoeken naar biologische 
effecten van draadloze apparaten op de gezondheid, is het BioInitiative-
rapport in 2019 opnieuw bijgewerkt. 

De recentelijk aan het rapport toegevoegde wetenschappelijke studies 
bevestigen o.a. dat elektromagnetische velden:  
 
- invloed hebben op bacteriële groei en het immuunsysteem 
- kankergezwellen kunnen veroorzaken bij ratten 
- kunnen leiden tot oxidatieve stress in sperma en de vruchtbaarheid nadelig 
 kunnen beïnvloeden 

- de kans op hersentumoren vergroten 
- de ontwikkeling van kinderen kunnen beïnvloeden 
 
En wat doet de Gezondheidsraad?! Grrrr,,,,  

 
De Commissie Elektromagnetische velden van de Nederlandse 
Gezondheidsraad heeft het BioInitiative rapport in een brief terzijde 
geschoven. Er zou“selectief gebruik gemaakt worden van wetenschappelijke 
gegevens.” Het rapport zou daarom “geen gebalanceerd en objectief beeld 
geven van de huidige stand van de wetenschap.”  
 
Bron: https://www.jrseco.com/nl/bio-initiative-report-waarschuwing-van-wetenschappers/ 
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Wil je onze nieuwsbrief delen? Graag!  
Wil je je uitschrijven? Mail naar actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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