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NIEUWS UIT DE REGIO 

 

N.a.v. de zendmastbranden die de afgelopen tijd in Nederland uitgebroken zijn, hebben wij een 

persbericht >> verstuurd naar de landelijke en lokale media en politiek.  

 

 

 

Ons persbericht is op 14 april jl. gepubliceerd op de sites van Gooisch Nieuws >> en de Gooi- en 

Eemlander >>  

 

Op 15 april verscheen het in de papieren versie van de Gooi- en Eemlander en op 18 april volgde een 

interview >> met Radio NH Gooi.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LANDELIJK NIEUWS 

 

Telecomproviders willen geen last hebben van burgers en gemeenten bij uitrol 5G 

 

Op 26 februari jl. viel in het AD te lezen dat telecomproviders alarm slaan omdat burgers zich steeds 

meer verzetten >> tegen de komst van 5G. De telecombedrijven wensen echter geen tegenwerking 

>>!  

 

KPN, T-Mobile en Vodafone: “Het kan niet zo zijn dat we enerzijds diep in de buidel moeten tasten 

en vervolgens lokaal op talloze plaatsen worden tegengewerkt”. [Bron: AD] 

 

Bovenstaande uitspraak levert vooral een déjà-vu ervaring >> op.  

 

https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/VERKLARING-12-april-2020.pdf
https://gooisch.nieuws.nl/2020/04/14/actiegroep-5g-het-gooi-zegt-nee-op-zendmast-branden/
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200414_8553210/actiegroep-5g-het-gooi-zegt-nee-distantieert-zich-van-brandstichtingen-wij-weten-niet-wie-de-daders-zijn?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20200414_8553210/actiegroep-5g-het-gooi-zegt-nee-distantieert-zich-van-brandstichtingen-wij-weten-niet-wie-de-daders-zijn?utm_source=google&utm_medium=organic
https://nhgooi.nl/gemist/fragment/1166165/sylvia-slegers-actiegroep-5g-gooi
https://www.ad.nl/binnenland/de-5g-mast-heeft-vele-vijanden-mobiele-straling-is-slecht-voor-bijen~a7795a25/
https://www.ad.nl/binnenland/de-5g-mast-heeft-vele-vijanden-mobiele-straling-is-slecht-voor-bijen~a7795a25/
https://tweakers.net/nieuws/163888/nederlandse-providers-merken-toenemende-weerstand-tegen-plaatsen-5g-masten.html
https://tweakers.net/nieuws/163888/nederlandse-providers-merken-toenemende-weerstand-tegen-plaatsen-5g-masten.html
https://www.youtube.com/watch?v=_P5-NbXma70&feature=youtu.be 


Het kort geding >> van Stichting Stop 5G tegen de Nederlandse staat is per 21 april 

schriftelijk van start gegaan. 

 

- er is bijna 45.000 euro aan donaties binnengekomen 

- de organisatie Privacy First heeft verklaard >> Stop 5G NL te steunen “gezien de grote onduidelijkheid 

over de gezondheidsrisico’s van 5G-technologie.” (Saillant detail: de oprichter en voorzitter van deze 

organisatie werkte gedurende zeven jaar bij KPN Telecom in verschillende marketing en 

productmanagement functies, waaronder mobiele telefonie.) 

 

Bond tegen Overheidszaken 

 

In de week van 13 april heeft een deurwaarder, namens 3.349 deelnemers aan de 5G-actie, brieven 

afgeleverd bij de directeuren van KPN, T-Mobile en Vodafone-Ziggo. Ook politici en ambtenaren hebben 

brieven ontvangen. De documenten brengen hen de boodschap dat ze persoonlijk aansprakelijk zullen 

worden gesteld wegens onrechtmatige daad als ze de uitrol van 5G niet stoppen. De tweede lading 

brieven volgt binnenkort. 

Meer info: https://bondoverheidszaken.nl/Persberichten.html 

 

Oproep >>  aan alle Nederlandse gemeenten:  

stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneert   

 

Door de Coronacrisis lijkt het democratische gesprek over de uitrol van 5G bij zowel bestuurders als 

volksvertegenwoordigers uit het vizier te raken. Daarom heeft Let’s Talk About Tech op 10 april jl. alle 

Nederlandse Burgemeesters, Wethouders en gemeenteraadsleden opgeroepen om alle 5G activiteiten te 

staken, in ieder geval zolang het democratisch proces stagneert. In februari stuurde Eerlijk over Straling 

een dringende video-oproep >> aan de Tweede Kamer en regering.  

 

 

 

5G-testen / frequentie-veiling / uitrol (voorlopig) stopgezet 

 

Zoals we in onze nieuwsbrief van februari 2020 meldden heeft het College van B&W van Bergen (NH) op 

5 januari jl. samen met de gemeenteraad unaniem besloten 5G niet uit te rollen voordat duidelijk is 

geworden dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. 

 

Inmiddels zijn er ook in Amsterdam, Hilvarenbeek, Maastricht, Vaals, Westerveld en Zutphen vergelijkbare 

ontwikkelingen >> Who’s next? 

    

https://www.stop5gnl.nl/blog/2020/04/21/persbericht-naar-alle-media/
https://www.stop5gnl.nl/blog/2020/04/21/privacy-first-steunt-stop5gnl-bij-kort-geding/
https://www.stop5gnl.nl/blog/2020/04/21/privacy-first-steunt-stop5gnl-bij-kort-geding/
https://bondoverheidszaken.nl/Persberichten.html
https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200410-Oproep-gemeenten-democratisch-proces-5G-inc-bijlagen-1.pdf  
https://stralingsbewust.info/2020/02/18/video-oproep-aan-tweede-kamer-en-regering-stop-de-uitrol-van-5g/ 
https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/  
https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/  


    

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. 

 

ARTSEN TREKKEN AAN DE BEL 

 

Oncoloog Marc van Tilburg geeft aan >> dat artsen meer open dienen te staan voor 

stralingsproblematiek. 

 

Huisarts Liesbeth Adriaansens over gezondheidsklachten doorstraling >> 

 

Op 6 april jl. heeft een groep Duitse artsen en psychotherapeuten een  

open brief >> gestuurd aan bondskanselier Angela Merkel waarin zij oproepen te stoppen met 5G. 

 

 

    

 

WETENSCHAPPERS AAN HET WOORD 

 

https://stralingsbewustwonen.nl/  
https://www.youtube.com/watch?v=7x7qXthpU6E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RXytXKrUuuo 
https://stralingsbewust.info/2020/04/13/brief-duitse-artsen-en-psychotherapeuten-aan-angela-merkel-om-5g-te-stoppen/  


Dick K.F. Meijer, emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen heeft een belangrijk initiatief 

>> gelanceerd in de vorm van een voorstel tot onderzoek naar mogelijke 4G en 5G stralingseffecten op 

een levend organisme. Professor Meijer roept daarbij op tot de implementatie van een landelijk research 

netwerk.  

 

En zelfs de voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, professor 

Hans Kromhout, heeft zich eind maart  

kritisch uitgelaten >>  over de uitrol van 5G: “Laat de industrie niet zomaar haar gang gaan. 

Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk” 

aldus Kromhout. 

 

ONDERTUSSEN, IN HET BUITENLAND 

 

Belangenverstrengeling bij bepaling blootstellingslimieten…. 

 

Het Gerechtshof van Turijn heeft op 13 januari jl. in haar oordeel >> de  organisatie die de Nederlandse 

Gezondheidsraad adviseert voor wat betreft de blootstellingslimieten. (ICNIRP: International Commission 

on Non-Ionising Radiation Protection) afgewezen als betrouwbare en onafhankelijke expert, vanwege haar 

bewezen banden met de Telecom-industrie. Het gerechtshof spreekt openlijk van belangenverstrengeling 

vanwege de financiële afhankelijkheid van ICNIRP met de industrie. 

 

Overzicht van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden,internationale 

organisaties en rechtbanken wereldwijd >>   (update feb. 2020) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TEKEN EN DEEL ONZE PETITIE >>  

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

 

 

 

Op dit moment is de petitie 436 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. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://stralingsbewust.info/2020/04/14/voorstel-gezamenlijk-onderzoeksproject-naar-gezondheidseffecten-van-4g-en-5g/ 
https://stralingsbewust.info/2020/04/14/voorstel-gezamenlijk-onderzoeksproject-naar-gezondheidseffecten-van-4g-en-5g/ 
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12476/Wetenschap%20verdeeld%20over) 
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1516
https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2020.pdf
https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2020.pdf
https://petities.nl/petitions/geen-5g-maar-een-verlaagde-stralingslimiet-en-witte-zones-in-gooi-en-vechtstreek?locale=nl


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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mailto:actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com
https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee

