
 
 

Veilig thuis met 5G in Zeist 
 
Daar zitten we dan, thuis. Verbonden met draadloos internet. Veilig. Althans, dat dacht u. 
In de raadszaal van de gemeente Zeist kwam iets anders boven tafel. 
Veel Zeistenaren vielen 18 februari op een informatiebijeenkomst over 5G van de ene verbazing in de 
andere. U kunt zelf horen, zien en downloaden wat die avond gezegd werd over de effecten van 5G. 

 
Uitgenodigd waren de GGD, het Antennebureau van Economische Zaken en drs.ing. J.v.Gils, fysicus.   
Aan iedere spreker konden vragen gesteld worden, en dat gebeurde, massaal! 
Met 5G is er sneller internetverkeer mogelijk. Daarvoor worden er ongeveer om de 200 meter nieuwe 
antennes geplaatst met meerdere functies. 
De avond ging niet over privacy, ‘crowd control’ of energierekeningen. Er was vooral bezorgdheid over het 
langetermijneffect van 5G op de gezondheid van mens, dier en milieu. De informatie hierover is 
tegenstrijdig. De voorlichting van de rijksoverheid is geruststellend en zelfs promotend, terwijl honderden 
wetenschappers de noodklok luiden. Zij zien meerdere schadelijke effecten van straling (Electro 
Magnetische Velden) op de gezondheid bewezen. 
Hoe zit dat, vroeg men zich af. Of is dit allemaal onzin?  
 
Helaas kon de GGD weinig vragen beantwoorden. Zij zegt zelf geen onderzoek te doen en vertrouwt op 
informatie van instanties als het Kennisplatform EMV. Maar, werd opgemerkt, hoe objectief is dat, want 
het platform werkt samen met belanghebbenden zoals de netwerkbeheerders, én het wordt grotendeels 
door hen gefinancierd. –  Dit werd niet tegengesproken.  
De telecomindustrie blijkt ook de onderzoeken te financieren die gezondheidschade door straling 
tegenspreken. In een recente - gewonnen - rechtszaak tegen de Italiaanse staat legde de rechter deze 
‘onderzoeken’ uitdrukkelijk terzijde. 
Ook de overheid, die ons moet beschermen, blijkt belanghebbend en luistert goed naar de 
telecombedrijven; de frequentieveilingen brengen miljarden euro’s in de staatskas. 
Nu… deze veilingen gaan niet alleen gewoon door, ze worden vervroegd! 
 
Ook werd er melding gemaakt van opmerkelijke feiten als het stopzetten van de 5G-uitrol in Zwitserland en 
de waarschuwende resolutie van de Raad van Europa met serieuze adviezen aan de Europese lidstaten. Op 
Franse scholen zijn, om kinderen te beschermen, mobieltjes verboden en is het gebruik van internet aan 
strikte regels gebonden. Ook veelzeggend: de Nederlandse zorgverzekeraars schrapten onlangs de dekking 
van gezondheidsschade door EMV-straling uit hun polissen.  
 
Opmerkelijk is dat de Nederlandse overheid alle mogelijke gevaren negeert. 
Bovendien blijkt Nederland de hoogste stralingsnorm van heel Europa te hebben. 
Is dit nodig, vroeg men zich af, en hoe veilig is dit? Worden wij als burgers werkelijk beschermd?  
Geldt hier het voorzorgprincipe niet?  
__________________________________________________________________________________ 
 
Dit heeft ertoe geleid dat in de Zeister gemeenteraad een initiatiefvoorstel is ingediend om de z.s.m. een 
onderzoek te laten doen naar de effecten van 5G.  De uitrol moet worden uitgesteld totdat aangetoond is 
dat 5G onschadelijk is voor de gezondheid. 
Bovendien moet er een gemeentelijk meldpunt komen voor fysieke schade - zowel aan mens, dier en 
natuur - door 3, 4 en 5G antennes, EMV e.a. 

 



 
Info 

 
over deze informatiebijeenkomst is te vinden via de website van de gemeente Zeist.  
U kunt links aanklikken en artikelen downloaden, waaronder de toelichting van dhr. Noordergraaf, 
technisch wetenschapper, en de presentatie van dhr. v. Gils. (U vindt de links ook hieronder.) Via de 
website van de gemeente is de hele voorlichtingsavond ook te beluisteren – klik daarvoor op het grote 
grijze vlak. Vooral de ‘video-boodschap’ van de heer Noordergraaf is duidelijk verstaanbaar en te volgen 
(halverwege, na de GGD). Ook is deze geluidsopname een welkome aanvulling op de te downloaden 
powerpoint-presentatie van dhr. v. Gils.  
 
https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/706525/Openbare%20Informatiebijeenkomst%20over%205G
%2018-02-2020 
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/8462803/1/Informatie_ter_ondersteuning_video_boodschap_d
e_heer_Noordergraaf 
https://www.stop5gnl.nl/  zie ook onder informatie 
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/8464579/1/20200218Presentatie_de_heer_Van_Gils_def 
 
https://www.culemborgs5gcollectief.nl/documenten/2020-02-11%20-%20BROCHURE%20Nul-

Meting%20Toelichting%20FINAL.pdf 

 
info 5G:   https://5gisnietoke.nl/         
Verzamelpunt van informatie, nieuws en acties over EMV:  www.stralingsbewust.info 
Grootste Nederlandse databank met onafhankelijke informatie over EMV:  www.stopumts.nl 
Grootste landelijke petitie tegen het huidige beleid voor EMV: www.verminder-electrosmog.nl 
Organisatie voor leefbaarheid en keuzevrijheid bij digitale toepassingen:www.letstalkabouttech.nl 
 
onderzoeken en rapporten: 
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext 
https://www.emf-portal.org/en 
https://bioinitiative.org/   
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