
 

Van:  

Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 17:10 

Aan: Wassink, Robert 
Onderwerp: Belangrijk. 

 

Ter kennisgeving aan waarnemend burgemeester, wethouders en raadsleden. 

Graag een bevestiging van ontvangst. En een bevestiging van de waarnemend burgemeester, 

wethouders en raadsleden. 

 

 Het is belangrijk dat een ieder deze informatie en eerdere correspondentie over 5G 

daadwerkelijk tot zich neemt.  

 

Ik wil nogmaals wijzen op de in acht te nemen voorzorgsmaatregel, ongeacht wat politiek den 

Haag dicteert op basis van regelrechte leugens.  

De mevrouw van het Antennebureau zei het al tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis: 

“Nederland hanteert geen koppeling tussen de 5G uitrol en gezondheidsonderzoek”. Maw: 

iedereen word ongevraagd een proefpersoon. 

En dit is verboden na de tweede wereldoorlog, de Neurenbergcode: “ De Code van 

Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek 
en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van 
Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-
experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.” 
 

Bijgevoegd een verslag van deze bijeenkomst. 

 

Vandaag (18/02/2020) heeft Eerlijk over Straling een dringende video-oproep verzonden aan 

onze Tweede Kamer en Regering om de uitrol van 5G per direct te stoppen. 

 

De video-oproep is verzonden aan alle ministers en staatssecretarissen, alle 150 Tweede 

Kamerleden, de Vaste Kamercommissies voor VWS en EZK, en de landelijke pers (circa 60 

adressen). 

 

Eerlijk over Straling is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste 

organisaties. Onderstaand het volledige persbericht en de video-oproep. 

 

https://stralingsbewust.info/2020/02/18/video-oproep-aan-tweede-kamer-en-regering-stop-de-

uitrol-van-5g/ 

 

 

De mevrouw van het Antennebureau, waarnaar de overheid verwijst voor informatie, zei gisteren 

tijdens de bijeenkomst over 5G, gemeente Noordoostpolder, dat er geen sprake is dat er overal 

kleine zendertjes worden opgehangen. De eerstkomende 5 jaar niet en daarna is het onzeker zei 

ze. Een regelrechte leugen. 

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Themabijeenkomst/2019/18-november/19:30 
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Oude lantaarnpalen zijn hier (zie foto en video) voorzien van zendertjes. En bij het Kettingplein 

(Jumbo) en Bosbadhal zijn er nieuwe ‘slimme’ lantaarnpalen geplaatst voor zien van antenne 

bovenop. https://www.facebook.com/100001778538450/posts/2562613780474548?sfns=mo 

 

Het Kennisplatform, waarnaar de overheid verwijst, word gefinancierd door: de Telecom, de 

Energie sector en de overheid. Onafhankelijk? Nee dus. De mevrouw van het Antennebureau zei 

het notabene zelf zonder blikken of blozen: “de slager keurt zijn eigen vlees”. 

Maar de overheid wil wel dat dit Kennisplatform in de toekomst onafhankelijk ? gaat worden. 

Betaald door de overheid. Vergeet niet dat de overheid voor de UMTS veilingen 6 miljard gulden 

ontving. Dus je kunt je afvragen, gezien het beleid van de overheid toen en nu, hoe onafhankelijk 

dat is. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_P5-NbXma70 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=O4cz2yPGEG8 

 

Agentschap Telecom veilt de Frequenties voor 5G via een besloten/geheime veiling. 

Volgend jaar. Wanneer precies is niet bekend. 

 

De mevrouw van het Antennebureau vertelde dat ze de NIEUWE techniek vooral gaat draaien op 

700 MHz en 3,5 GHz. 

En zei in het begin van haar betoog dat er geen sprake is dat de 26 GHz gebruikt gaat worden. 

Wederom een leugen, want later in haar betoog zei ze dat de 26 GHz wel gebruikt gaat worden 

op drukke plekken, als winkelcentra, Schiphol, daar waar veel mensen bij elkaar komen. 

 

Het voorzorgsprincipe word door Nederland niet gehanteerd, terwijl diverse andere landen  

dit wel doen, zoals ook ons buurland België. 

 

Nederland hanteert geen koppeling tussen de 5G uitrol en gezondheidsonderzoek. 

 

Voor 5G is er enkel gemeten (veldsterktes) op experimenteer locaties en enkel naar het ionische 

effect gekeken, dus opwarming. 

 

Maar zoals gezegd laat de overheidsinstelling Nederland de gezondheid van ons allen en de 

dieren, de natuur, buiten beschouwing. 

 

Metingen (veldsterktemetingen) bij masten worden gedaan door het Agentschap Telecom op 

verzoek van het Antennebureau. En die metingen zijn schaars.  

 

Verder adviseert ze de gemeente de richtlijnen van de VNG te volgen en met de markt en 

overheden tot overeenstemming te komen.  

De inwoners van dit land laat ze buiten beschouwing. 

Rijksbeleid word gehanteerd, want er spelen grote belangen, zegt ze. 

Hoeveel ruimte de gemeente zelf heeft, daar heeft ze geen antwoord op. 

 

Eerder zegt ze dat 5G de opvolger is van 4G. Dus een nieuwe Generatie. 

Later zegt ze dat 5G een andere antennetechnologie behoeft. 

Wederom spreekt ze zichzelf tegen. 
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”Voorafgaand aan de invoering van het nieuwe mobiele 5G-netwerk in Nederland, in 2020, 

worden komend najaar de richtlijnen voor stralingsinvloed van mobiele netwerken aangepast. Dat 

dat tegelijk gebeurt met de invoering van 5G is „toeval”, zegt Eric van Rongen, de Nederlandse 

ICNIRP-voorzitter. 

 

De ICRIRP, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, heeft de 

blootstellingslimieten voor het algemene publiek al sinds 1998 niet meer gewijzigd.” 

Bron: NRC, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/15/nieuwe-richtlijn-straling-zendmasten-

a3963817 

 

Deze ICNIRP, https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-

elektromagnetische-velden, neemt zelf geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft zijn eigen 

uitspraken/site.  

Dit staat er op hun site: “ICNIRP e.V. undertakes all reasonable measures to ensure the reliability 

of information presented on the website, but does not guarantee the correctness, reliability, or 

completeness of the information and views published. The content of our website is provided to 

you for information only. We do not assume any responsibility for any damage, including direct 

or indirect loss suffered by users or third parties in connection with the use of our website and/or 

the information it contains, including for the use or the interpretation of any technical data, 

recommendations, or specifications available on our website.” 

 

https://www.facebook.com/100001778538450/posts/2569916979744228?sfns=mo 

 

In afwachting van de reactie van eerder genoemde geadresseerden, 

Verblijf ik, 

 

Inwoner 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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