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-------------------------------------------------------------------------------------------------------INSPREEKRECHT VOOR BURGERS
In onze vorige nieuwsbrief schreven we al dat we op 18 mei jl. gebruik gemaakt
hebben van inspreekrecht voor burgers in Huizen. Ons doel was om de politici te
informeren over de (wetenschappelijk bewezen) desastreuze uitwerking die
straling en 5G hebben op het ecosysteem en hen te verzoeken om, alvorens 5G
uit te rollen, nul- en vervolgmetingen uit te laten voeren.
(Lees hier >> een uitgebreid verslag + video).
Op 16 en 25 juni en 1 juli jl. hebben we dit (online) herhaald in
Blaricum >>, Wijdemeren >> en Weesp >>.
We hadden ook graag willen spreken in Gooise Meren, Laren en Hilversum.
Over Gooise Meren hieronder meer, Laren liet weten alleen spreektijd te verlenen
als het over een geagendeerd onderwerp gaat. Dat houden we dus in de gaten.
Hilversum liet ons in eerste instantie in het ongewisse. Totdat we het
onderstaande bericht in de Gooi- en Eemlander onder ogen kregen.
(De brief waarover in het artikel gesproken wordt ontvingen we een dag later):

“Hilversums college weigert nulmeting te doen naar 5G-straling” >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------GOOISE MEREN: PRESENTATIE TIJDENS POLITIEKE AVOND (i.p.v. inspreektijd)
De gemeenteraad van Gooise Meren heeft een iets andere aanpak. Daar
vergadert men eens in de drie weken op woensdagavond. Een of twee weken
voor deze raadsvergadering wordt er een Politieke Avond georganiseerd. Tijdens
deze Politieke Avonden mag iedereen een presentatie van maximaal een uur aan
de gemeenteraad geven over een onderwerp dat hij/zij belangrijk vindt voor
Gooise Meren. Daar maken we uiteraard graag gebruik van!
Op 2 september is het zover (nadere info volgt)

TEKEN EN DEEL ONZE PETITIE >>

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

Op dit moment is de petitie 466 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 ten opzichte van de Gooise politici.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------GESPREK MET MONA KEIJZER (staatssecretaris EZK)
Na jaren van vergeefse pogingen om het gesprek aan te gaan met Mona Keijzer,
hebben stichting EHS, de CPLD vereniging en Stralingsbewust.info op 10 juni jl
een gesprek gevoerd met Mona Keijzer (verslag lezen >>)
Tijdens dat gesprek vroeg de staatssecretaris of de betrokkenen haar een brief
wilden sturen met een opsomming van bespreekpunten en oplossingen.
Zij deed daarbij de toezegging dat zij deze brief ook zal voorleggen aan de
bewindspersonen van VWS (Volksgezondheid) en BZK (Binnenlandse Zaken).
De brief >> is op 7 juli verzonden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------HOGER BEROEP STICHTING STOP 5G
Het bestuur >> en de klankbordgroep van Stichting Stop5GNL hebben de
afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het hoger beroep
tegen de staat.

Op dit moment is de advocaat een ‘memorie van grieven’ (het document waarin
uiteengezet wordt waarom men het niet eens is met het vonnis van de rechtbank)
aan het schrijven. Deadline voor dit document is medio september.
Daarna is het wachten op het antwoord van de Staat.
Willen jullie stichting Stop5GNL ondersteunen met een donatie >>?

UPDATE BOND TEGEN OVERHEIDSZAKEN (1 augustus 2020)
De Nationale Bond tegen Overheidszaken hoopt dat de rechtszaak tegen
VodafoneZiggo eind augustus kan plaatsvinden.
De aan VodafoneZiggo in rekening gebrachte vergoeding bedraagt in totaal ruim
200 miljoen euro. Betaalt men de nota’s niet, dan volgt in de tweede week van
augustus een betalingsherinnering. Negeert men die, dan volgt een aanmaning.
Als daar niet op in gegaan wordt, dan kan de Bond zijn gang naar de rechter
maken. KPN en T-Mobile zijn later begonnen met het landelijk activeren van hun
5G-netwerk. Deze bedrijven zullen de nota’s namens de 9.584 deelnemers aan
de 5G-actie begin augustus ontvangen. (Lees meer >>)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KIJK-TIPS
“Gemeenten vinden het plaatsingsbeleid van 5G-masten te dwingend:
'Wij moeten de regie terugpakken'” >> (video-item staat onderaan op de site)

“Het Dorp – (5G versie)” >> (3:15 min.)
Tekst: Denkjewel en Bojuno.

Dr. Magda Havas' Live Blood & Electrosmog >> (2:32 min.)
Wat doet straling met ons bloed?

WETENSCHAPPERS AAN HET WOORD:
Twee EU-parlementariërs klappen uit de school over ICNIRP
(ICNIRP is de internationale organisatie die de blootstellingslimieten adviseert).
Op 18 juni is het rapport “Conflicts of interest, corporate capture and the push for
5G” >> verschenen waarin de twee EU-parlementariërs parallellen trekken
tussen straling en de onderschatte risico’s van o.a. asbest, tabak en pesticiden.
Door lobby, het gebrek aan echt onafhankelijk onderzoek, banden met de
industrie en economische belangen worden (gezondheids)risico's vaak pas na
vele decennia erkend en aangepakt.

Gezondheidsraad: het paard achter de wagen…
Op 5 november 2019 stuurde de Tweede Kamer de Gezondheidsraad een
adviesaanvraag om op basis van actuele wetenschappelijke inzichten een advies
uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's van 5G.
De frequentie-veiling is op 21 juli 2020 afgerond (opbrengst 1,23 miljard euro)
en op 28 juli 2020 is het 5G-netwerk in gebruik genomen.
Het rapport van de Gezondheidsraad wordt echter pas op zijn vroegst begin
september 2020 verwacht.
Er is tot nu toe twee keer uitstel gevraagd “omdat er een grote hoeveelheid
relevante wetenschappelijke gegevens is gevonden" >>
Wetenschappelijk Platform Elektromagnetische Velden Nederland (WPEN)
Prof. dr. D.K.F. Meijer, voorzitter van WPEN, heeft in een verklaring aangegeven –
in een adviserende rol – wetenschappelijke ondersteuning te kunnen geven in het
hoger beroep dat Stop5GNL heeft aangespannen tegen de Staat. Dit past ook
binnen de centrale doelstellingen van het platform, zo valt te lezen in de
verklaring van WPEN >>
Verder geeft WPEN aan te streven naar een formele erkenning door
overheidsinstanties van gezondheidseffecten door blootstelling aan 4G en 5G en
pleit het voor het doen van meer fundamenteel onderzoek.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil je onze nieuwsbrief delen? Graag!
Wil je je uitschrijven? Mail naar actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com
Meer info: https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee

