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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TEKEN EN DEEL ONZE PETITIE:

“Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en
Vechtstreek”

Op dit moment is de petitie 268 keer ondertekend 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 tijdens de 5G-informatie-bijeenkomst die
Huizen voor de eerste helft van 2020 op de agenda heeft staan.
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-wittezones-in-gooi-en-vechtstreek?locale=nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5G INFORMATIE-BIJEENKOMST, GEMEENTE HUIZEN (datum nog niet bekend)
We hebben de verantwoordelijke PvdA-wethouder (de heer M. Hoelscher)
inmiddels een brief gestuurd met het voorstel om tijdens de geplande 5Ginformatie bijeenkomst óók sprekers uit te nodigen die op vergelijkbare
bijeenkomsten in andere gemeenten ‘het andere geluid’ (dus niet het afgezaagde
“onder de limieten is er niets aan de hand”-riedeltje van het Antennebureau e.d.)
hebben laten horen.

Het gaat om de volgende personen/instanties:
Hugo Schooneveld (neurobioloog), Rob Verboog (SOS Straling en voorzitter van
de vereniging CPLD: de officieel erkende patiëntenorganisatie voor mensen die
klachten ondervinden van straling), Let's Talk About Tech, Wim Massop
(Stralingsvrij Huis) - Meetspecialist Elektromagnetische Straling en StopUMTS.

De gemeente Huizen heeft inmiddels schriftelijk bevestigd deze informatie te
zullen betrekken bij de organisatie van de bijeenkomst.
We gaan het zien…
Een vraag die we tijdens die 5G-informatiebijeenkomst in ieder geval gaan stellen
is deze: “Waarom zouden we de vele wetenschappers die beweren dat straling

wel degelijk gezondheidsrisico’s kan opleveren niet moeten geloven en de
officiële instanties, die steeds maar weer beweren dat het allemaal geen kwaad
kan, wèl?” Het antwoord dat Eric van Rongen (voorzitter van de Nederlandse
Gezondheidsraad) in 2016 gaf op deze vraag, was namelijk verre van
overtuigend (filmpje duurt 1 minuut):
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P_JIu1okWCI
Wil je ook bij deze informatiebijeenkomst aanwezig zijn?
Laat het ons weten, dan houden we je op de hoogte. Samen staan we sterk(er).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------GOED NIEUWS: GEMEENTE BERGEN (NH) DOET HET GEWOON!
Belangrijk bericht voor alle Nederlandse gemeenten die denken dat zij niets
in te brengen hebben tegen de plannen van de landelijke/Europese overheid.
Het College van B&W van Bergen heeft samen met de gemeenteraad
op 5 januari jl. unaniem besloten dat:
a. Er geen 5G wordt uitgerold in gemeente Bergen (moratorium), voordat
duidelijk is geworden dat er geen gezondheidsrisico’s zijn.
b. Zij daarover een brief met de motie sturen naar de Tweede Kamer en ook
naar alle gemeenten in NL.
Video-fragment (5 min.):
“Gemeenteraad neem unaniem motie 5G aan en reactie Actiegroep 5G”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=cFaYYVsHOs&feature=emb_logo
Gemeente Gooise Meren heeft de brief + motie inmiddels online gezet:
https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/200122_Gemeente_Bergen
_-_Motie_vreemd_5G.pdf

GROENLINKS GOOISE MEREN
Één van onze kerngroepleden heeft zich enige tijd geleden aangesloten bij
GroenLinks Gooise Meren en heeft onlangs (27 januari jl.) een fractievergadering
over o.a. 5G bijgewoond. Wethouder Barbara Boudewijnse die ook aanwezig
was, gaf te kennen dat zij het wetsvoorstel dat gemeenten wil verplichten om
mee te werken aan de uitrol van 5G nader onder de loep zal nemen en zich
daarbij met name zal gaan richten op de aspecten “gezondheid” en “logistiek”.
Tevens is er vanuit onze actiegroep overleg gaande over 5G met GroenLInks
raadslid Jan Portengen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------INTERVIEW MET ONZE ACTIEGROEP IN GOOI- EN EEMLANDER
Op 22 januari jl. stond er een mooi interview over onze actiegroep
in De Gooi- en Eemlander.
Lees hier het informatieve artikel dat journalist Bert-Jan van Oel schreef:
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2020/01/Artikel-Wij-worden-alsproefdieren-gebruikt-Gooi-en-Eemlander-22-01-2020.pdf

WETENSCHAPPERS AAN HET WOORD
Deze keer een niet mis te verstane boodschap vanuit Groningen:
Op 6 december 2019 spraken twee wetenschappers van Rijksuniversiteit
Groningen klare taal in de Telegraaf.

‘5G niet uitrollen voordat de gezondheidsrisico’s duidelijk zijn.”
„We moeten ogenblikkelijk stoppen met de ontwikkeling van een 5G-netwerk. In
tegenstelling tot wat door overheden en telecombedrijven wordt beweerd, zijn er
veel aanwijzingen voor serieuze gezondheidsrisico’s.”
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1596439823/5-g-niet-uitrollen-voordat-degezondheidsrisico-s-duidelijk-zijn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------WIE NIET HOREN WIL… STICHTING START KORT GEDING TEGEN DE STAAT
De stichting STOP5G.NL is een kort geding tegen de Staat gestart met als doel de
uitrol van 5G te stoppen. De stichting is van mening dat de staat door 5G uit te
rollen onrechtmatig handelt omdat het de burgers niet beschermt tegen de
gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G.
Het juridische team van de stichting heeft de staat onlangs, middels een
dagvaarding, opgeroepen voor de rechter te verschijnen.
Wordt vervolgd dus….
Meer info: https://www.stop5gnl.nl/
Donaties welkom
Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee ondersteunt deze stichting van harte en heeft
daarom inmiddels een ruime donatie gedaan. Wil jij dat ook? Dat kan via deze
link: http://www.stop5gnl.nl/doneren/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nationale Bond tegen Overheidszaken:
Aansprakelijkheidsactie Telecom (en daarna politici)
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 en is
uiteindelijk op 31 januari 2020 uitgekomen. Er zijn 4187 deelnemers.

Meer info: https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Impressie Wereldmars tegen 5G
Zaterdag 25 januari 2020 vonden er wereldwijd, in 38 landen, 265 protestacties
plaats tegen de voorgenomen uitrol van 5G.
Ook Nederland deed mee. In Amsterdam waren zo’n vijfhonderd mensen
aanwezig bij de protestbijeenkomst op de Dam. Diverse sprekers hielden daar op
het podium een bevlogen toespraak. De overheid werd dringend opgeroepen om
de gezondheid van mens, dier en natuur serieus te nemen; het voorzorgsprincipe
toe te passen en te stoppen met de uitrol van 5G. Daarna werd er met een groep
van ongeveer 1.500 demonstranten een protestmars gelopen van de Dam naar
het Museumplein.

Foto’s: https://myalbum.com/album/4AbcqZSCcasb
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=R-24LWRjrMQ (5 min.)
Zaterdag 25 APRIL staat de volgende wereldwijde 5G-protestdag op de agenda.
(nadere info volgt).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Leestip: De Andere Krant – editie 4: Gezondheid
De Andere Krant is een initiatief vanuit de stichting KnowledgeMatters. Het
doel van De Andere Krant is om het publieke debat te verbreden en de
Andere Kant van het nieuws te tonen. Waar veel media meer onderdeel van
het machtssysteem (b)lijken in plaats van deze macht kritisch te volgen is
De Andere Krant totaal onafhankelijk. De krant heeft geen winstoogmerk en
wordt tegen de laagst mogelijk kosten gemaakt en verspreid.

In de 4e editie van De Andere Krant, met als thema Gezondheid, komen
straling en 5G uitgebreid aan bod. De krant is tijdens de 5G-protestmars op

de Dam in Amsterdam gepresenteerd en uitgedeeld.
Meer info/bestellen: https://deanderekrant.nl/edities/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil jij ook een “5G-is-niet-okay”-raamposter in A2-, A3- of A4-formaat?

Ga naar https://5gisnietoke.nl/drukwerk/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil je onze nieuwsbrief delen? Graag!
Wil je je uitschrijven? Mail naar actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

