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Te registreren

Mijne dames en heren,
Hierbij vraag ik uw aandacht voor de bijgesloten brief aan minister Wiebes van EZK, geschreven door uw collegae
in de gemeente Maastricht, inzake de op handen zijnde uitrol van het 5G-netwerk en het daarmee samenhangende
wetsvoorstel om gemeenten te verplichten daar aan mee te werken (bron >>).
Het zal u bekend zijn dat Maastricht de eerste Nederlandse gemeente is die dienst doet als 5G-testlocatie. De brief
in de bijlage spreekt volledig voor zichzelf.
Tevens vraag ik uw aandacht voor het bijgesloten document "Elementen voor een maatschappelijke risico-analyse
betreffende 5G", samengesteld door Ir. P. van 't Verlaat uit Munstergeleen.
De documenten in de bijlagen spreken volledig voor zichzelf.
Dat niet alle gemeenten om 5G staan te springen, laat staan blij zijn met de verplichte uitrol daarvan, leest u in de
bijlagen. De reacties spreken volledig voor zichzelf.
Mocht u ook uw stem willen laten horen tegen dit plan van onze overheid, het kan alleen vandaag (9 september)
nog via https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties
U kunt uiteraard -zoals ook enkele andere gemeenten inmiddels gedaan hebben (zie bijlagen)- een brief sturen naar
de verantwoordelijke minister (E. Wiebes) van Economische Zaken en Klimaat. Postbus 20401 - 2500 EK Den Haag.
Met bezorgde groet,

Ik zeg "nee" tegen 5G. Ondertekent u ook de petitie >>? (al ruim 20.200 mensen gingen u voor)
Brochure "Vraagtekens bij 5G: privacy en gezondheid - wat de landelijke overheid en
telecomproviders u niet vertellen" >>
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