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INSPREEKRECHT VOOR BURGERS:  
 
Op 18 mei jl. hebben we gebruik gemaakt van inspreekrecht in Huizen,  
met als openingszin:“Voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf.” 
 
(Lees hier >> een uitgebreid verslag + video). 
 

 
 
Tijdens het inspreken hebben we  
- Een PowerPoint-presentatie >> getoond over het Australische Mount Nardi bio-
diversiteits-onderzoek >>, dat de verwoestende impact van de straling van 3G- 
en 4G-zendmasten in een ongerept natuurgebied in Australië beschrijft,  
- De brochure Voorstel Nulmeting 5G Culemborg >> onder de aandacht 
gebracht, met daarin een uitnodiging en handvatten om -vóór de uitrol van 5G- 
over te gaan tot het verrichten van een nulmeting 
- Het boek Elektrisch Ecosysteem >> kort besproken. 
 
Op 16 juni gaan we dit herhalen bij een Ronde Tafel Gesprek in Blaricum. 
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VOORSTEL NULMETING 5G 
 
Vervolgens hebben we alle burgemeesters, wethouders en raadsleden van de  
Gooise gemeenten via een persoonlijke mail uitgenodigd tot overleg over het 
uitvoeren van een nulmeting. Gemeenten zijn tenslotte verantwoordelijk voor 
hun grondgebied en de gezondheid van hun inwoners! 

 
 
Een aantal fracties heeft inmiddels voorzichtig positief gereageerd, het voorstel 
in de fractie-vergaderingen besproken en onlangs zijn we voor nader overleg 
aanwezig geweest bij de fractie-vergadering van de Huizer ChristenUnie. 

https://stralingsbewust.info/2020/05/20/actiegroep-brengt-gevolgen-straling-op-ecosysteem-onder-de-aandacht-bij-gemeente/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Power-Point-inspreektijd-18-mei-2020-mevrouw-S.W.-Slegers.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf
https://www.culemborgs5gcollectief.nl/documenten/2020-02-11%20-%20BROCHURE%20Nul-Meting%20Toelichting%20FINAL.pdf
https://elektrisch-ecosysteem.nl/


  
4 juni online en 5 juni in de gedrukte editie: 
 
“Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee” zoekt steun van BN-ers.  
Na uitspraak rechter wendt actiegroep zich nu tot gemeenten”. >> 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SAMENWERKINGSVERBAND 
 
Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee is recentelijk een samenwerkingsverband 
aangegaan met Sander Funneman en Saskia Bosman, samenstellers van  
de Culemborgse Nulmetingsbrochure.  
 
Ook hebben we ons aangesloten bij de klankbordgroep van Het Wetenschappelijk 
Platform 5G Nederland >>. Dit platform telt momenteel 35 leden: hoogleraren, 
emeritus hoogleraren en andere academici en deskundigen uit het veld. 
 
De stuurgroep van het Wetenschappelijk Platform 5G Nederland heeft op 20 mei 
jl. een open brief >>, gericht aan Mona Keijzer, op de website geplaatst. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10 JUNI: IN 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 onlangs 
eindelijk een uitnodiging van haar ontvangen.  
 
Het gesprek zal 10 juni a.s. in Den Haag plaatsvinden.  
 
Een unicum, want tot nu toe klonk er enkel een oorverdovende stilte vanuit Den 
Haag…. 
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KORT GEDING: TELEURSTELLENDE UITSPRAAK VOOR STICHTING STOP 5G 
 
Uitspraak gemist >> 
 
Lees ook “Rechter bevooroordeeld inzake 5G kort geding” >> 
 
Stichting Stop 5G beraadt zich op vervolgstappen.  
Daarbij wordt o.a. gedacht aan hoger beroep of een bodemprocedure. 
 

 

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200604_64081759/actiegroep-5g-het-gooi-zegt-nee-zoekt-steun-van-bn-ers-na-uitspraak-rechter-wendt-actiegroep-zich-nu-tot-gemeenten
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200604_64081759/actiegroep-5g-het-gooi-zegt-nee-zoekt-steun-van-bn-ers-na-uitspraak-rechter-wendt-actiegroep-zich-nu-tot-gemeenten
https://emfscienceplatform.nl/
https://emfscienceplatform.nl/
https://emfscienceplatform.nl/wp-content/uploads/Open-brief-Mona-Keijzer-Wetenschappelijk-Platform-5G-Nederland.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6rp6yQhrKWg&feature=emb_title
http://ayna-blog.simplesite.com/435076997/6917134/posting/rechter-bevooroordeeld-inzake-5g-kort-geding


“De rechter gaf aan dat 5G niet onomkeerbaar is als blijkt dat er 
gezondheidsgevolgen zijn. Daarmee neemt de overheid een te grote gok. Als 
gezondheidsschade eenmaal optreedt kan dit wel degelijk onomkeerbaar zijn en 

daarmee lopen we een te groot risico!” aldus Stichting Stop 5G.  
 
De stichting heeft onze actiegroep onlangs benaderd met de vraag of wij actief 
mee zouden willen werken aan hun vervolgacties. Wij staan daar zeker voor open 
en zijn daarover  inmiddels met de stichting in gesprek. 
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5G: DE BAL LIGT BIJ DE GEMEENTEN 
 
Na de uitspraak van het kort geding wordt ons regelmatig gevraagd of we nog 
doorgaan met actievoeren. Ons antwoord daarop luidt steevast:  
“Absoluut, de strijd is namelijk nog allerminst gestreden: de gemeenten zijn nu 
aan zet!” 
 

 
 
Gemeenten beschikken namelijk over lokale wetten die zij in kunnen zetten om 
af te wijken van landelijk beleid. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het 
indienen van een motie of initiatief-wetsvoorstel (zoals Zeist gedaan heeft >>). 
Of artikel 2.1 lid 4 van de Omgevingswet (de mogelijkheid voor gemeenten om 
strengere normen/het voorzorgsprincipe te hanteren met het oog op gezondheid) 
en de Wet Publieke Gezondheid. Daar zetten wij dus graag nog op in! 
 
Lees hier >> welke Nederlandse gemeenten al stappen tegen 5G gezet hebben. 
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5G-WEBINAR VOOR GEMEENTEN  
 
Op 25 mei organiseerde Let’s Talk About Tech het webinar 5G, Connectiviteit en 
Gezondheid voor gemeenten >> waaraan -op onze uitnodiging- zo’n 20 Gooise 
en ook nog eens ruim 230 gemeente-ambtenaren uit andere plaatsen 
deelnamen. Er was bovendien zelfs een wachtlijst. 
 
Gemeenten gaven aan veel vragen te hebben over de gevolgen die de uitrol van 
5G voor hen heeft. Zowel op logistiek en financieel gebied als op het vlak van de 
volksgezondheid.  
 
De informatie die door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) verstrekt 
wordt, ervaren gemeenten als ‘onvoldoende’ en Den Haag bleek zelfs helemáál 
géén antwoorden gegeven te hebben. Gemeenten zitten dus nogal met de 
kwestie (en met de vele brieven die zij van verontruste burgers ontvangen) in de 
maag…. Want ja, als er zich gezondheidsschade blijkt voor te doen (en die kans 
is -zacht gezegd- zeer reëel), zijn gemeenten daar verantwoordelijk voor… 

https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Initiatiefvoorstel-Onderzoek-en-meldpunt-5G-in-Zeist.pdf
https://stralingsbewust.info/?s=landen
https://www.letstalkabouttech.nl/5g-webinar-voor-gemeenten/
https://www.letstalkabouttech.nl/5g-webinar-voor-gemeenten/


De deelnemers aan het webinar kregen daarom na afloop allen het document 
“Gemeenten – Gevolgen en Mogelijkheden” >> met daarin antwoorden op 
vragen als: Welke kosten brengt 5G mee voor gezondheid en infrastructuur? Wat 
betekent de wetswijziging Telecomcode voor de beleidsruimte en 
bestuursstructuur? Wat kan een gemeente doen? en informatie over het 
initiatiefvoorstel van gemeente Zeist, een video-verslag van de 5G-expert-
meeting in Provinciehuis Fryslan en links naar informatieve websites. 
 
Het video-verslag >> was overigens binnen no-time verwijderd van Youtube! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BOND TEGEN OVERHEIDSZAKEN 
 
De directeuren van de drie grootste telecombedrijven en een aantal politici en 
ambtenaren hebben brieven ontvangen namens in totaal 8.271 deelnemers aan 
de 5G-actie van de Bond tegen Overheidszaken.  
 
‘Dat zijn prachtige aantallen’, aldus de Bond. ‘We zijn hier heel blij mee en we 
zijn alle deelnemers erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. Het 
hoge aantal deelnemers maakt dat we een flinke som kunnen besteden aan het 
voeren van rechtszaken. We staan juridisch sterk. Reken maar dat we er vol in 
gaan.’ Meer info >> 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPROEP 
 
Wie wil er meehelpen met het oprichten van stralingsbewuste 
woongemeenschappen? 
 
Een snel groeiend aantal mensen wil in een stralingsarme omgeving wonen, 
werken en verblijven.  
Onze huidige maatschappij biedt echter hoe langer hoe minder ruimte om het 
stralingsarm leven ook daadwerkelijk duurzaam te kunnen realiseren. 

 
Vandaar dat er onlangs een initiatief >> gestart is voor de oprichting van 
stralingsbewuste woongemeenschappen. Het plan is om in elke Nederlandse 
provincie een woongemeenschap te gaan realiseren die stralingsarm is èn blijft. 
 
Dit onderwerp zal tijdens het gesprek met Mona Keizer (op 10 juni a.s.) ook aan 
de orde gebracht worden. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/06/Gemeenten-Gevolgen-en-mogelijkheden.pdf
https://vimeo.com/425069361
https://bondoverheidszaken.nl/index.html
https://stralingsbewustwonen.nl/  


KIJK-TIPS 
 
“Burgers vragen aan de minister president de naakte waarheid achter het 5G 
beleid” >> 
Deze video heeft inmiddels een aantal reacties van Kamerleden opgeleverd… 
 

 
 
 
“We Do Not Consent” >> 
Op zaterdag 25 april was de tweede wereldwijde actiedag om 5G te stoppen >>. 
Het betrof vooral online protesten, waarbij mensen van over de hele wereld 
aangaven geen toestemming te geven voor de uitrol van 5G.  
 
 
‘Een eerlijk en open gesprek over 5G in de praktijk” >> 
5G. Het lijkt wel een taboe waar niet over gesproken mag worden in Nederland. 
Vragen stellen of je zorgen uitspreken over 5G wordt op een bizarre wijze tot 
"complotdenken" geframed. Politici willen terechte vragen van de burgers niet 
beantwoorden en de media schuiven het ook onder het tapijt. Frustrerend voor 
artsen, ervaringsexperts en stralingsgevoeligen. Hoe kan dit zo´n taboe zijn? Een 
eerlijk en boeiend gesprek over 5G tussen Niels Lunsing en Carolien 
Schooneveld.  
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WETENSCHAPPERS AAN HET WOORD: 5G, IS ER EEN LINK MET CORONA? 
 
Lees en oordeel zelf >> 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JhkrXE7vcBo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JhkrXE7vcBo&feature=emb_title
https://youtu.be/mrgGuTwJq9k
https://stop5ginternational.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zheG-4JefSo
https://eventnl.wordpress.com/2020/04/30/studie-die-de-relatie-tussen-de-aanwezigheid-van-5g-netwerken-en-coronavirusgevallen-laat-zien-maart-april-2020/


INTERNATIONALE PROTESTDAG TEGEN 5G – DOE JE OOK MEE? 
 
ZATERDAG 6 JUNI - lees hier meer >> 
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20 + 21 JUNI - CANCELL YOUR CELLPHONE-ACCOUNT DAY  
 

BEN JIJ ER OOK KLAAR MEE….eh…VOOR? 😉 

 
Meer info / aanmelden >> 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TEKEN EN DEEL ONZE PETITIE >>  
 
“Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en 
Vechtstreek” 
 

 
 
Op dit moment is de petitie 458 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. 
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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 

https://stralingsbewust.info/2020/06/01/internationale-protestdag-tegen-5g-op-6-juni-doe-je-ook-mee/
https://apokalypsnu.nl/2020/05/21/cancel-your-cellphone-account-day-june-20-21-2020/
https://petities.nl/petitions/geen-5g-maar-een-verlaagde-stralingslimiet-en-witte-zones-in-gooi-en-vechtstreek?locale=nl
mailto:actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com
https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee

