Gemeente Utrechtse Heuvelrug (en omgeving)
Uitnodiging webinar over risico’s rond 5G
op 9 juni a.s. om 19:30 uur.
Voor college- en raadsleden en inwoners.
Programma
1. Presentatie (20 min. + 10 min vragen) door dhr Jan van Gils over 5G, de risico's en het
proces. Dhr van Gils is spreker en schrijver op het gebied van elektromagnetische
straling.
2. Presentatie (10 min + korte vragen) door dhr Carlo Fiscalini, fractievoorzitter voor
Nieuw Democratisch Zeist. Hij wil zijn collega's van Utrechtse Heuvelrug graag betrekken
in de discussie over 5G t.a.v. gezondheidsaspecten en wat je als gemeente cq.
gemeenteraad zou kunnen doen om de uitrol van 5G te keren.
3. Presentatie (10 min. + korte vragen) door dhr Louis van der Kallen, fractievoorzitter
Bergse Sociaal Democraten gemeente Bergen op zoom. Hij is 36 jaar raadslid en heeft
een achtergrond als stralingsdeskundige. Hij kan als geen ander uitleggen wat de rol en
bestuurlijke mogelijkheden zijn van raadsleden binnen de 5G discussie.
4. Vragen & antwoorden met dhr Fiscalini en dhr van der Kallen.
5. Afsluiting en vervolgafspraken (om ca 21:30u).

Aanleiding
In 2018 bleken er in de Utrechtse Heuvelrug al grote zorgen te bestaan over mogelijke
gezondheidseffecten van straling en de eventuele inbreuk op de privacy. Dit nadat bekend
was geworden dat op de nieuwe lantaarnpalen verschillende Smart City toepassingen zouden
worden aangebracht. De gemeenteraad deelde de zorg en heeft unaniem besloten geen
zendapparatuur en camera’s/sensoren e.d. op straatlantaarns te plaatsen. Andere opties
worden niet eerder toegepast dan nadat deze voor besluitvorming aan de raad zijn
voorgelegd. Op deze wijze wilde de raad zelf de regie in handen houden.
Doel
Met de uitrol van 5G staat dit onderwerp weer helemaal in de belangstelling. Wij willen graag
met raadsleden, het college en burgers een dialoog op gang brengen over risico's en
complicaties van 5G. Het betreft met name gezondheid en privacy. Een brede beeldvorming is
hierbij essentieel. We willen u daarom informeren over de laatste ontwikkelingen en
inzichten hierover. Om dit breed te kunnen delen maken wij opnames van de avond, zodat
deze lokaal en landelijk beschikbaar blijven. Ook hopen wij onze bewonersgroep
Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug te versterken.

Tijd: 9 juni van 19.30u – ca. 21.30.
U krijgt van te voren inloggegevens toegestuurd.
Vragen kunnen vooraf gestuurd worden naar bovenstaand mailadres of tijdens de presentatie
via een chat worden gesteld. Als er veel vragen komen kunnen wellicht niet alle vragen
worden behandeld.
Aanmelden
College-, Raadsleden en beleidmakers van gemeente Utrechtse Heuvelrug nodigen we van
harte uit, naast inwoners uit onze mooie gemeente.
U kunt zich opgeven uiterlijk 7 juni 18:00u, door een mail te sturen aan:
Stralingsbewust.Utr.Heuvelrug@gmail.com o.v.v. ‘Aanmelding webinar 5G 9 juni’

of door te bellen: 06 8149 6303 Vincent de Vries.
Presentatie
Jan van Gils heeft een boek geschreven over elektrosmog, geeft lezingen in den lande over
5G en is betrokken bij het kort geding tegen de landelijke overheid m.b.t. 5G. Tevens is hij
secretaris van Nationaal Platform Stralingsrisico's.
Achtergrond
In alle stilte pogen de overheid en de Telecom het 5G-netwerk uit te rollen. 5G wordt door
vele wetenschappers als potentieel schadelijk aangemerkt, zowel voor mensen, maar ook
voor dieren en planten. De overheid, Telecom en aanverwante organisaties baseren hun
bevinding 'het is veilig' op de richtlijnen van de ICNIRP die alleen uitgaan van
warmteontwikkeling in het lichaam. In de praktijk blijkt dat nu al (zonder 5G) ca. 5% van de
bevolking gezondheidseffecten ervaart door stralingsbronnen. Ook zijn lange termijn effecten
van blootstelling aan zendsignalen nauwelijks onderzocht. 5G betreft een geheel andere
zendtechniek en infrastructuur die wezenlijk afwijkt van voorgaande zendsignalen. Dit zullen
de sprekers toelichten.
Met vriendelijke groeten,
Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug (voorheen ‘Stralen doen we liever zelf’)
Marnix Lamers (gespreksleider), Vincent de Vries, Punya Groenewegen, Henry Staats en
Carolien Schooneveld.
Giften, om dit project te kunnen betalen, maar ook om een meeting met landelijke politici
(2e Kamer en colleges/ raadsleden van alle gemeentes) te kunnen organiseren, zijn van harte
welkom !! NL97TRIO0784790566. o.v.v. Actie5G. o.v.v. Actie5G.
Alles, wat overblijft, gaat naar landelijke campagne.

Informatieve websites:
https://stralingsbewust.info/
www.HugoSchooneveld.nl
www.Kennisplatform.nl
http://www.5gappeal.eu/

