Beste gemeenteraad en college van B&W,
Na mijn eerste brief aan u d.d. 6 september jl. heb ik bijna al mijn vrije tijd besteed aan
onderzoek naar 5G en bijbehorende fabels, stellingen en feiten. Dit uit interesse voor de
gezondheid van mijn gezin, de uwe en de hele gemeente.
Eind oktober wordt de wet tot verplichte uitrol van 5G in alle gemeenten behandeld. Het is
dus hoogste tijd om NU actie te ondernemen!
Gemeentes zoals onder andere Amsterdam, Vught, Tilburg en Maastricht gingen u al voor
en willen 5G tegenhouden in hun gemeente. Zie bijvoorbeeld:
https://www.ad.nl/amsterdam/gemeente-ziet-wetsvoorstel-uitrol-5g-internet-nietzitten~a560a4fc/?fbclid=IwAR3xdPJ2o5JCM1RRVuxjQvwtmWTH_qaYaHR6Mnm7A3HsyOSwLTsq9rIXFw

Ondanks de bezwaren van gemeenten
zijn vandaag
ook in deze steden de 5G testen begonnen
De gemeente heeft er gewoon NIETS over te
zeggen!

Onderstaande gemeentes stellen serieuze vragen aan Economische Zaken en Klimaat:
-

Vught
Tilburg
Heemstede
Heerhugowaard
Den Haag
Zwolle
Rotterdam
Langedijk
Haarlem
Dantumadiel
Amsterdam
Eindhoven

-

’s-Hertogenbosch
Oss
Breda
Helmond
Oirschot
Maastricht
Meierijstad
Drachten
de Ronde Venen
West maas en waal
Gemeente bergen
Culemborg

De vragen gaan met name over:
- De impact op de openbare ruimte en beheer en de kosten voor de gemeente.
- Infrastructuur geschikt? Wie gaat anders betalen?
- Wie gaat de duizenden kilometers glasvezel betalen dat in Nederland extra in de
grond moet komen voor 5G?
- Wie betaald of is verantwoordelijk voor eventuele schade of downtime van masten?
- Afwijkend beleid in andere landen

-

-

Ontbreken wetenschappelijk beleid
Voorlichting nodig vanuit GGD en ook naar scholen
Waarom keuze in 5G en niet de nieuwste technologie van LIFI?
Mag de gemeente straks nog weigeren? Wat is hun inspraakrecht?
Waarom de gemeente verplichten dat telecombedrijven de vrije hand hebben in de
uitrol 5G? De gemeente heeft dan, over dit onderwerp, niks meer te zeggen in hun
eigen stad.
Luwe zones rond scholen en crèches
Inzake volksgezondheid zijn er diverse verzoeken naar wetenschappelijk onderzoek
dat nog ontbreekt
De tegenstrijdige berichten over de gevolgen van 5G
Waarom wordt de weigeringsgrond met betrekking tot volksgezondheid vooralsnog
niet behouden nu er nog zoveel onduidelijk is?
Wie is er verantwoordelijk als straks blijkt dat de 1.000den extra masten pér
gemeente en 20.000 5G satellieten toch schadelijk blijken?
Wie wordt er straks aansprakelijk gesteld?

U vind alle reacties via Overheid.nl op:
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reacties en hieronder in de bijlage.
Door alle vragen en tegenstrijdige berichten uit onderzoeken, protest van 100-den
Nederlandse artsen, en een internationaal appel van bijna 10.000 wetenschappers, artsen
en experts en ruim 150.000 mensen zoals u en ik, zullen we ons toch moeten gaan afvragen
of 5G ons zomaar opgedrongen mag worden?

Komt u ook al op voor onze rechten als burger en gemeente?
Doet U al wat?
Of anders:
Hoe lang blijft u als
volksvertegenwoordiger van
de gemeente
nog uw kop in het zand
steken?
10 weetjes van de 100den over 5G:
1: Weet u dat 5G straling 15.000 keer zo sterk is al 4G?
2: dat de Nederlandse stralingsnorm te hoog is? De Nederlandse Gezondheidsraad volgt de
stralingsnormen zoals die in 1998 (!) zijn vastgesteld door de ICNIRP. Dit is een
internationale raad van vooral natuurkundigen (geen biologen) die tevens banden hebben
met de telecomindustrie Bron:
https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/blootstellingsnormen/
3: WHO heeft straling ingedeeld in categorie 2B en is dus mogelijk kankerverwekkend!

4: In Zwitserland is 5G al uitgerold. Vele mensen kregen direct gezondheidsklachten
https://www.earth-matters.nl/5/14655/gezondheid/5g-dekking-nu-in-54-steden-inzwitserland-bewoners-massaal-ziek.html
5: Er al meerdere misvormde baby’s worden geboren in de Duitse “5G modelstad”
Gelsenkirchen https://jdreport.com/tsunami-aan-misvormde-babys-worden-geboren-in-5gmodelstad-gelsenkirchen/
6: NMV heeft concrete bewijzen dat koeien op meerdere boerderijen op hol slaan door 5G
7: Vogels dood neer vielen bij 5G testen (kan toeval zijn, is nog niet bewezen)
8: Bijen tussen twee 5G masten dood neervallen https://tpook.nl/2019/08/05/video-bewijstbijen-vallen-massaal-dood-neer-bij-5g-masten-in-californie/
9: 500 getuigenverklaringen:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/5630/500_pagina_s_getuigenverklaringen_aan
geboden_aan_vlaamse__minister_volksgezondheid_vandeurzen
10: Weet u dat er voor de vaststelling van de officiële stralingsgrenswaarden in 1998, waar
de GGD vanuit gaat en dus ook weer de VNG, als uitgangspunt een zak met zout water is
getest in 6 minuten. Terwijl de mens geen zoutwater zak is en straks geen 6 minuten, maar
24 uur per dag wordt blootgesteld!
Citaat van Kromhout (van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Commissie EMV van
de Gezondheidsraad) op RTLZ over de uitrol van 5G, 9 september 2019

“Je zou verwachten, net zoals bij de introductie van chemische stoffen, van
bestrijdingsmiddelen dat er eerst goed uitgezocht wordt van of iets schadelijk
is of niet voordat het op de markt komt. Dat gebeurt hier dus in veel mindere
mate. Er liggen heel veel maatschappelijke belangen, ja zakelijke belangen die
ervoor zorgen dat dit soort dingen toch redelijk snel op de markt komen.”
OPROEP: Beste heer/mevrouw,
Het is NU tijd om u in te lezen, het is NU tijd om in actie te komen. Niet alleen voor mijn
gezin of Uw eigen familie, maar voor alle inwoners van Uw gemeente!

Neem uw verantwoording, spreek uw collega’s aan, sta op en laat uw stem horen!
Voordat het te laat is.
De gevolgen voor mens en natuur zijn (nog) niet te overzien en bekende
stralingsziekten zijn vooralsnog niet te genezen.
Namens mijn gezin en vele bezorgde burgers wil ik u vragen om bij de betreffende
ministeries en de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, protest aan te
tekenen tegen de uitrol van 5G. Kunnen wij op u rekenen?
Uw antwoord zie ik graag tegemoet.
Ik wens de hele gemeente een gezonde toekomst. Zeg zelf: wat is er nu écht belangrijk?
Met hartelijke groet,
Ron Chaitanya

“Putting in tens of millions of 5G antennae
without a single biological test of safety has got
to be about the stupidest idea anyone has had
in the history of the world.”
Martin L. Pall, PhD and Professor Emeritus of Biochemistry and Basic
Medical Sciences at Washington State University

Wake up!

Bijlage:
De lijst met vragen en zorgen vanuit de gemeentes zijn nog veel langer dan opgesomd in
deze brief. Lees zelf mee via deze linkjes.
Gemeente Maastricht
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/cf8f3f8a-3d4a-4aa1-84aeec69ce1c3497
Behoorlijk Bestuur Bergen NH
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/1f8a9c57-584d-40ee-8bd9c29fcd1d72cd
Gemeente Tilburg
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/3c34d2ce-c493-47b1-9d0e593c931f2459
Gemeente Amsterdam
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/4ec53f76-fa7c-45f3-831bec54b6714190
Gemeente Eindhoven
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/08769454-110e-4df5-94a91629f5b2fe88
Gemeente Den Bosch
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/c06700c8-b299-4e63-aedab6fbbbb715d2
Gemeente Oss
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/60f6a491-452a-478c-a2b20195cf1d4785
Gemeente Breda
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/cc5c54e7-ca09-4333-9d01ea0718907abc
Gemeente Helmond
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/aefa3b35-1aae-4343-b4a2b05c452a6fb3

Gemeente Smallingerland
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/f2055d01-8e9e-46ec-b52f41eb200ef900
Gemeente Heemstede
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/5bc9b3f8-4604-4c36-ba42fc4babc6aa4f
Gemeente Den Haag
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/6c2de383-4dd2-4e3b-824b1abd74ecf4bd
Gemeente Vught
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/cf7e9655-73ad-41ae-adfda825f85d87ac
Gemeente Oirschot
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/9d82dba8-bf71-4d70-9c49b2d3c30d58a5
Gemeente Meijerijstad
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/fdc31e55-ec54-4d46-887bf65a34d7dfc9
Gemeente Rotterdam
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/1a57ebbf-94f3-43e5-802216f2b91762e6
Gemeente Haarlem
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/f237e885-eeb8-4239-8bffb7486eebe0be
Gemeente Dantumadiel
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/d8ede903-1cf2-462a-b8d70a742e9c67ea
Gemeente Langedijk
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/7958fd59-4aa1-4da8-b40147643926a2b9
Gemeente Zwolle
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/94da219a-72c0-4b14-b30f50cd84f6026d
Gemeente Heerhugowaard
https://www.internetconsultatie.nl/TELECOMCODE/REACTIE/3A6374D6-AA80-4317-B8A674C205C72139

Gemeente Drachten:
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/f2055d01-8e9e-46ec-b52f41eb200ef900
Gemeente De Ronde Venen (ing. C. Posdijk)
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/e8b1df68-eb93-4658-9882c76ff490b096
Gemeente Culemborg
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/bca1486c-9d9d-48b3-82ffa4ef2475b87d
Gemeente west maas en waal
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode/reactie/e813d21a-d984-4bb3-9a3d6657834c3b93

