Barneveld 21-1-2020
De overheid eist nieuwe technieken en sloopt onze gezondheid
Burgers, bedrijven en instellingen worden gedwongen de werkende apparaten te vervangen voor
nieuwe zuinigere exemplaren om stroom te besparen. Alle zuinige apparaten hebben
transformatoren die gezwabber op het stroomnet veroorzaken. Gevolg HARMONISCHEN.
Gloeilampen moesten WEG, terwijl dit de enige lampen zijn die de 50 hertz in zijn geheel zonder
vervuiling gebruikt en GEEN Straling genereren.
Spaarlampen moesten worden gebruikt. Spaarlampen met schadelijk kwik, enorme netvervuiling,
explosiegevaar, en giga magnetische velden en zwerfstromen.
RIVM zegt nu dat spaarlampen slecht zijn, maar 75% van de winkels, bedrijven en burgers hebben
nog steeds spaarlampen. Handhaving???
LED lampen is nu weer het stokpaardje. Liefst uit China LEKKER GOEDKOOP.
LED is niet goedkoop en ook niet besparend.
Door de blindstroom is het duurder in gebruik tot wel 15% meer,
LED kan je blind maken, dus op veel plekken staan lampen en spots midden in je gezicht te schijnen
in winkels bij bedrijven en op de openbare wegen
LED transformator creëert enorme netvervuiling, en verstoort je hele centraal zenuwstelsel met dat
flikkerende blauwe licht.
LED en slimme verlichting apparaten zijn schijnveiligheid en worden alleen maar ingezet om alles aan
elkaar te knopen zodat de IoT en 5G simpel en snel kunnen worden ingevoerd.
In 2025 zijn er 41 miljard apparaten met IoT verbonden. Steeds meer zenders op 900 MHz tot 2,4
GHz en hoger, zodat we standaard overal in een magnetron moeten zien te overleven.
Ondertussen is het al JAREN bekend dat al die nieuwe techniek enorme harmonischen veroorzaken
in het stroomnet. Die niet alleen schadelijk voor onze apparaten is, maar ook ziekmakende velden
veroorzaakt.
Ik kan het waarnemen en verga van de pijn. En ik ben niet de enige.
Hersengolven, tintelingen, prikken en gezoem, al mijn spieren staan strak ik krijg op bepaalde
plekken brand aan mijn hoofd en elders op mijn lichaam. Ondertussen denken ze dat je koekoek
bent, (ja lacht u maar) terwijl de koeien tegen de muren vliegen, de honden blaffen, de wormen
verdwijnen. Ik heb een hond en die merkt het ook.
En steeds meer mensen ziek worden of dood neervallen en niet weten waardoor.
Dit verschijnsel is al meer dan 150 jaar bekend en wordt volledig genegeerd. ( het spoorweg telegraaf
syndroom)
Bij de overheid en van Liander tot aan de gemeente openbare werken is er op de werkvloer geen
enkele kennis op het vlak van EMC (of EMF) metingen, vuile stroom, vuile aarde, harmonischen,
blindstroom, piekstroom, straling op het stroomnet, bouwbiologie en welke gevolgen deze nieuwe
technieken hebben op de gezondheid en welzijn voor kinderen, mensen, dieren en planten.
Voorbeeld: Omgevingsdienst januari 2020. : Wat zijn harmonischen?
Uitleg contactpersoon IoT : De lampen op straat worden met een knop bij Liander bediend en dat
gaat via het telefoonnet. Grootste onzin die ik heb gehoord. In de e-learning van Liander wordt ook
niets verteld aan deze heren. En blijven ze op het niveau. 2 draadjes, lampje, lampje brand, lampje
goed.
En dat terwijl er vele bedrijven juist zeer actief zijn met het opsporen en oplossen van netvervuiling.

Ik vind het bizar dat er steeds meer nieuwe technische ellende bijkomt, zonder dat er ook maar een
onderzoek gedaan wordt naar de gevolgen. Terwijl de gemeente wel verantwoordelijk is voor een
veilige en gezonde woonomgeving.
Op dit moment is 95% van de verlichting aangesloten op IoT en de gemeente weet van niks!
Ik wil graag via de WOB de besluitvorming onderzoeken zien waar uit blijkt waarom er voor welke
straatverlichting is gekozen waarbij de veiligheid van burgers in acht is genomen.
Ik wil graag de onderzoeken zien waaruit blijkt welke metingen er zijn verricht om de veiligheid te
waarborgen en er geen stroomvelden komen waar ze niet horen.
Ik woon vanaf 12 december in Barneveld.
Een deel van de winkels, bedrijven en plekken voor welzijn zijn zo rampzalig dat ik er niet meer naar
binnen of naar toe kan.
Ik moet voor boodschappen naar de ALDI in Lunteren. De ALDI Barneveld is een NO GO voor mij.
Veel spullen moet ik via internet bestellen en laat ik bezorgen, vanwege de lampen en wifi
versterkers in die bedrijven, waar ik dagen ziek van ben..
Gebakken en gebraden kom ik dan weer thuis.
Over 5G.
Heeft de gemeente bij GSM, UMTS, 3G, 4G en 4G+ wel eens de moeite genomen onderzoeken te
verrichten?
Heeft de gemeente bij het afgeven van vergunningen voor zonnepanelen, mestvergisters,
luchtwassers, grondpompen, elektrische laadpalen, NOM wijken, wel eens gekeken naar de
cumulatie van bronnen en elektromagnetische overlast?
NEE. De gemeente controleert alleen bouwkundig en alles wat met elektromagnetische velden en
hoogfrequente straling te maken heeft wordt gewoon aangelegd en NIEMAND die er daarna nog iets
controleert. Die omgevingsdienst kan 75% van hun werk niet uitvoeren omdat daar geen regelgeving
over is. Ondertussen is de samenleving een elektra wildwest, waar de zonne-energie cowboys flink
verdienen aan de opgezadelde ellende.
Burgers en bedrijven kunnen maar aankloten wat ze willen. In ieder stopcontact een stekker.
Een binnenkabel de tuin in en die weer vol met LED lampen. Wifi versterkers, tv via de smartphones,
smarthomes etc. aannemers met een berg enorme lichtbakken in het 220v stopcontact en de grond
erom heen wordt de aardpen, waarbij via de fundering de ellende onze huizen in komt.
De lantaarnpalen voor mijn deur geven 600nano Tesla magnetisch veld, terwijl er verderop 025nT
magnetisch veld is. De buren zeggen ik voel stroom als ik er langs loop.
Mijn huis staat stijf van de straling en stroom velden. Waardoor ik een groot deel van mijn huis heb
afgeschermd. Maar tegen vuile stroom en vuile aarde kun je niet afschermen. Alleen WEGGAAN,
zolang dat nog kan.
Ik voel me al jaren vanaf 1995, sinds ongeveer die bespaartroep geïntroduceerd is een hond die
staat te blaffen in dovenstad.
Jaren kon ik nog wel om de ellende heen slalommen, maar met IoT en steeds meer LTE en ook nog
5G is er geen ontkomen meer aan.
Ondertussen is iedereen maar druk met TARGETS halen en bekommert niemand zich om onze
gezondheid.
In mijn huis, slimme meters en een ZENDER om Co2 te meten. Geven hoog frequente straling.
Na het veranderen van die meters staat mijn huis nog strak van de straling en vuile aarde van buiten.
Maar de overheden realiseren helemaal niet dat de opgedrongen hoogfrequente straling via slimme
apparatuur en laag frequente straling via het stroomnet alle succes van mijn acties teniet doet. Hier
valt niet meer tegen te isoleren. Vluchten kan niet meer.

Wie het niet voelt valt gewoon dood neer of krijgt kanker, tia’s of herseninfarcten.
Welke veiligheid? Welk genot? Je hele stroomnet in je huis zit vol met straling! Wat ik niet verdraag.
En u zonder het te merken uiteindelijk ook niet.
We leven in een magnetron en roepen dat het veilig is.
Waarom denkt de gemeente dat de magnetron dan een veiligheidsdeur heeft????? Voor de show?
Heeft de gemeente zich wel eens bezig gehouden met de aarding van de UMTS masten en alle
andere IoT?
Waar UMTS masten GOED geaard zijn voel ik niets
Wanneer ik NIKS voel is het goed.
Ik wil de gemeente met klem verzoeken 3 dingen te doen.
1. Mensen in te huren die bij alle vergunningen het elektromagnetisch spectrum meenemen.
2. Dat de gemeente ALLE LANTAARNPALEN laat nameten, de slechte lampen vervangt voor
lampen die geen velden geven, en overal de aarding en grondkabels controleert en of nieuwe
aardpennen slaat. IoT NIET AANSLUITEN voorlopig!!!
3. Voorlichting over netvervuiling en verplichting tot op tijd vervangen van laag ohmige
aardpennen aan burgers en bedrijven. Hoe slechter de aarding hoe erger de ellende. En
aarding in de bovenlaag van de grond isoleren omdat daar de grootste vervuiling zit.
4. Gemeente, bedrijven en burgers en woningbouw verplichten harmonischen te beperken!!!!!
En daarna wanneer de infrastructuur in orde is , kom dan eens terug om te praten over 5G
Yvonne Wakker.
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