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-------------------------------------------------------------------------------------------------------PETITIE AANGEBODEN IN VIJF GOOISE GEMEENTEN
Vanuit de landelijke petitie
“Stop 5G” >> (met ruim 51.000 ondertekeningen)
is in november 2020 een verzoek* naar Den Haag
gestuurd om de petitie begin december 2020 aan
te bieden aan de commissies VWS, EZK en I&W.
In die petitie wordt o.a. verzocht om tenminste twee onafhankelijke
wetenschappelijke onderzoeken te doen naar de gezondheidsrisico’s van straling
en het 5G-netwerk in het bijzonder.
Dit leek ons een mooie aanleiding om ook onze petitie >> in de diverse Gooise
gemeenten aan te bieden. In Weesp >> (vanaf 30.26 min.) kregen we daarvoor op
8 december online de gelegenheid. Op 9 december was in Hilversum wethouder
Floris Voorink (VVD) bereid ons online te woord te staan. Diezelfde dag
overhandigden we de petitie in Huizen aan wethouder Maarten Hoelscher (PvdA).
Gemeente Wijdemeren >> (vanaf 14.36 min.) stelde ons op 10 december tijdens de
online raadsvergadering in de gelegenheid en in Gooise Meren waren we op 11
december welkom in het gemeentehuis. Laren en Blaricum gaven tot op heden
geen gehoor, dus daar gaan we nog even achteraan.
Nieuwsblad voor Huizen publiceerde er op 9 december een mooi artikel >> over.
* de aangeschreven bewindslieden in Den Haag hebben inmiddels laten weten NIET in te gaan op
het verzoek tot in ontvangst nemen van de landelijk petitie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ONLINE 5G-INFORMATIE-BIJEENKOMST VOOR INWONERS – 19 JANUARI 2021
Bij het overhandigen van de petitie in Huizen, liet de wethouder ons weten dat er
op 19 januari a.s. een online 5G-informatie-bijeenkomst voor inwoners gepland
staat.
Het verrassende nieuws daarbij was dat niet alleen
GGD, ZonMW en het Antennebureau uitgenodigd zijn.
Ook Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee mag
aanschuiven om een prestentatie te geven.
Daar hebben wij uiteraard géén ‘nee’ tegen gezegd!
De aankondiging voor deze bijeenkomst wordt in de
eerste week van januari verstuurd, dus hou je mailbox en de social media,
Omrooper e.d. in de gaten.
Mensen die eerder brieven/mails naar de gemeente Huizen gestuurd hebben
zullen een uitnodiging per brief/mail ontvangen.
Gooise Meren gaf desgevraagd aan open te staan voor zo’n bijeenkomst.
De overige Gooise gemeenten hebben we een schriftelijk verzoek gestuurd.

VERS VAN DE PERS: ‘STRALING VAN ALLE KANTEN BEKEKEN”
In november 2020 heeft het Wetenschappelijk Platform Elektromagnetische
Velden Nederland (WPEN) het boek “Straling van alle kanten bekeken” >>
gepubliceerd.
In dit zeer toegankelijke boek presenteren meer dan 30
onafhankelijke, Nederlandse wetenschappers en deskundigen
van WPEN hun voortschrijdende inzichten en nieuw verrassend
onderzoek. Daarnaast geven zij praktische beleidsadviezen voor
politieke partijen en beleidsmakers.
Kortom: het boek doet wat het belooft en zou wat ons betreft
onder geen enkele kerstboom mogen ontbreken!
In het kader van ‘decembermaand: cadeaumaand’ hebben we
dit boek tegelijkertijd met de petitie overhandigd. Opdat de
Gooise bestuurders hun inwoners de garantie kunnen geven dat zij straling
daadwerkelijk van alle kanten bekeken hebben..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------PLATFORM GEMEENTEN EN DRAADLOZE CONNECTIVITEIT
Een veel gehoord geluid vanuit gemeenten is dat zij weinig tot geen zeggenschap
hebben bij de uitrol van 5G. Daarom hebben drie stralingsbewuste
gemeenteraadslieden (uit Bergen op Zoom, Vught en Zeist) vanuit de
Initiatiefgroep Stralingsbewuste Raadsleden >> onlangs het Platform Gemeenten
en Draadloze Connectiveit opgericht. Dit platform heeft als doel om met collegaraadsleden in gesprek te komen over de diverse openstaande vraagstukken >>
rondom de uitrol van 5G en te onderzoeken op welke wijze gemeenten ruimte
hebben voor het voeren van een (deels) eigen beleid.
Tijdens het overhandigen van de petitie hebben we ook dit
platform onder de aandacht gebracht en de bewindslieden
uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten. Temeer daar men op
gemeentelijk niveau duidelijk door laat schemeren wat 5G
betreft met de handen in het haar te zitten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDEO-INTERVIEW MET STUDENTEN SCHOOL VOOR JOURNALISTIEK – HvU.
Op 1 december jl. zijn we, op uitnodiging, geïnterviewd >> door tweedejaars studenten
aan de School voor Journalistiek (Hogeschool van Utrecht).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------SYMPOSIUM ‘STRALING VAN ALLE KANTEN BEKEKEN’ – ‘5G, ZEGEN OF VLOEK?’
Boekpresentaties en lezingen – 19 december 2020 – Zeist
Meer info / aanmelden >>

VIER KORTE VIDEO’S
“5G en de ‘G’ van…” >> (5 min.).

Gericht en gebundeld verzenden van data
Geleerden & wetenschappers
Gevolgen voor flora & fauna
Gezondheidsraad adviesrapport
Gelekte memo’s vanuit de telecom-sector

“Vandaag de bij, morgen wij..? Hoe kleine beestjes een groot verschil maken” >>
(8 min.)

“Global Protest Day – September 26th 2020” >> (3 min.)

“Bij twijfel gewoon oversteken” >> (4 min.)

Terwijl het advies rapport van de
Gezondheidsraad “5G en Gezondheid”
laat zien dat 5G niet veilig is, kan het
wel gewoon doorgang vinden.
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BRIEF VAN STICHTING STOP5GNL AAN TWEEDE KAMERLEDEN
N.a.v. het “Adviesrapport 5G en Gezondheid” dat de Gezondheidsraad
op 2 september jl. publiceerde, heeft Stichting Stop5GNL op 4 oktober jl
een reactie >> aan de Tweede Kamer gestuurd.
In de brief verzoekt Stop5GNL de Kamerleden met klem de morele en
parlementaire verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de
gezondheid van de Nederlandse bevolking en een advies uit te brengen
dat passend is bij de ernst van de problematiek.
Willen jullie Stichting Stop5GNL ondersteunen met een donatie >>?
Ook Stichting EHS is in de pen geklommen >> n.a.v. het
Adviesrapport.
Van uitstel naar afstel
Het Gezondheidsraadrapport zou op
8 oktober 2020 besproken worden met
de commissies VWS, EZK en I&W, maar dat is,
wegens ons onbekende reden, eerst verplaatst naar
10 december 2020 en vervolgens geannuleerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------WAT ZEGT DE WETENSCHAP?
Nieuwe wetenschappelijke studie neemt ICNIRP*-rapport onder vuur en
spreekt van “wetenschappelijk wangedrag” >>
(*ICNIRP: de internationale organisatie die de blootstellingslimiet adviseert).
Citaat uit het rapport:
“Het ontbreken van een juiste onpartijdige risicobeoordeling van de 5Gtechnologie brengt de bevolking in gevaar. Bovendien lijkt er een kartel te zijn
van individuen die de evaluatiecommissies monopoliseren, waardoor het “geenrisico”-paradigma wordt versterkt. Wij zijn van mening dat deze activiteit moet
worden aangemerkt als wetenschappelijk wangedrag” aldus de auteurs van het
rapport: Lennart Hardell en Michael Carlberg. Meer info >>

Mobiele telefoons veroorzaken mogelijk colon- en endeldarmkanker >>
Mensen die in de jaren negentig zijn geboren hebben, in vergelijking met
degenen die zestig jaar geleden geboren zijn, een verdubbeld risico op
darmkanker en een verviervoudiging van het risico op endeldarmkanker.
Zijn draadloze oordopjes gevaarlijk? >>
Experts waarschuwen dat Apple's AirPods een elektromagnetisch veld door je
hersenen kunnen sturen. 250 wetenschappers ondertekenen een petitie om de
technologie te reguleren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil je onze nieuwsbrief delen? Graag!
Wil je je uitschrijven? Mail naar actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com
Meer info over Actiegroep 5G, Het Gooi zegt NEE >>:
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