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5G bezwaarschift

Beste college van B&W, de commissie BFE, commissie woonomgeving, Commissie samenleving,
wethouder Haagsma en wethouder Uitdewilligen.
Ik ben teleurgesteld..! Boos en teleurgesteld in het handelen van o.a. de bovengenoemde partijen en
eventueel anderen die zeggenschap hebben in de uitrol van 5G.
Mevr. ……, u wel bekend, is al vaker aan het woord geweest namens mij en vele andere polderbewoners,
binnen uw gemeentevergaderingen.
De laatste heb ik zelf bijgewoond en ik was “enigszins” teleurgesteld in de laconieke- en weinig
ontvankelijke houding van de Gemeenteraadsleden aanwezig daar.
Mevr. ……. melde eerder al bij de Commissie woonomgeving dat er met invoer/uitrol van 5G schade
ontstaat aan mens, dier en natuur.
Deze informatie heeft zij voorgelezen in de krappe 5 minuten die ze kreeg en is eerder ook al aan u ter
beschikking gesteld.
Hieronder vind u nogmaals een factsheet van het RIVM waarin staat dat EMV schadelijk is voor mens,
dier en natuur.
Waar is de keuze van de burger of wij dit wel willen? Waarom worden economische belangen voor de
belangen van de mens gesteld?
Waarom hangt de eerste proefkast al in het centrum van Emmeloord?
Moeten mijn kinderen en kleinkinderen, úw kinderen en kleinkinderen deze schadelijke straling
ongevraagd ontvangen?
Het belemmert hun groei en veroorzaakt ziekten
Elektrogevoeligheid begint met een of meerdere van onderstaande klachten:
• Jeuk en/of eczeem
• Verbrandingsverschijnselen
• Warm en gevoelloos oor waar je mee belt
• Duizeligheid
• Slapeloosheid
• Oververmoeidheid
• Hartritmestoornissen
• Hoofdpijn en misselijkheid
• Concentratiestoornis
• Oorsuizingen en oogproblemen
• Huiduitslag
• Pijn in de spieren en gewrichten
• Depressie
• Voedselovergevoeligheid
• Verhoogde bloeddruk
• Wisselend bloedsuikerspiegel
• Verminderde eetlust

. Vermindert de weerstand
IK wil het voor mezelf niet eens, laat staan voor mijn minderjarige kinderen die nog geen stemrecht
hebben en hierover nog niks mogen zeggen officieel.
Waar is onze vrije keuze hierin?
Doet u er niks aan om mensen te beschermen? U verschuild zich achter het landelijk beleid, u heeft geen
zeggenschap hierover, zegt u..
Ik vind het onbegrijpelijk dat bestuurders, de volksvertegenwoordigers van onze Gemeente hun
verantwoordelijkheid en taak niet nemen om de inwoners, dieren en natuur te beschermen en zich
voordoen alsof er geen keuze is.
Waar stemmen wij als burgers dan nog voor als u niks in te brengen heeft op landelijk vlak? Straks staat
u weer in de Lange Nering zieltjes te winnen d.m.v. campagnes en pennen, folders en bloemen uit te
delen, waarmee wij op uw partij moeten stemmen.
Met welk doel..? Als u hiermee al aangeeft dat u niks in te brengen heeft.., als het gaat om zo’n
belangrijk standpunt als de gezondheid van mensen, dier en natuur?
Ik hoop toch echt dat u nog eens goed wil nadenken en 5G niet toelaat in onze gemeente voordat er
onafhankelijk onderzoek is gedaan.
https://www.nu.nl/internet/2382000/straling-draadloos-internet-slecht-bomen-en-planten.html
https://degroenestad.nl/bewezen-straling-draadloos-internet-schadelijk-voor-bomen-en-gewassen/
https://bomenachterhoek.blogspot.com/2013/09/wetenschappers-bezorgd-over-schadelijke.html
http://stralingsleed.nl/blog/stress-door-externe-invloeden-maakt-bomen-ziek/
https://www.youtube.com/watch?v=TAAd-x7dqAo&feature=youtu.be

https://cpld.nl/elektrogevoeligheid/
Wil ik er nog persoonlijk aan toevoegen dat wanneer ik of één van mijn gezinsleden gezondheidsklachten
mocht krijgen en dit is aantoonbaar te wijten aan de 5G straling, dan stel ik u, de Gemeente hiervoor
aansprakelijk.
Ik stem tégen 5G!!
4G is meer dan voldoende, het internet werkt snel genoeg en er is voldoende bereik. 4G veroorzaakt nu
al hoofdpijnen, duizeligheid, slaapproblemen en statisch geruis.
Laat het niet nog meer worden!
Nu heb ik nog de kans de WIFI thuis uit te schakelen, waardoor de invloed ietsje minder is, al houden
betonnen muren de WIFI van de buren niet tegen.
Maar 5G kasten hangen straks om de zoveel 100 meter in de straat, bij scholen, bij bedrijven, bij
ziekenhuizen, waardoor ontsnappen niet meer gaat.
Belemmer planten en bomen niet in hun groei. Verjaag en dood niet de bijen die zo hard nodig zijn voor
ons voortbestaan.
U heeft het als ‘mens’ hier op aarde niet begrepen als u hier niet voor strijd. Laten we zuinig zijn op
elkaar en onze omgeving, zuinig zijn op de aarde, er is er maar 1 en we hebben al teveel stuk gemaakt.

Zeker in deze tijd met het coronavirus.., veel meer zieken en doden zullen er vallen als 5G nu actief zou
zijn.
Zie wat er gebeurt nu de vervuiling een halt toegeroepen word, hoe schoon het water weer word, hoe
schoon de lucht word, laat straling dit niet weer kapot maken.
Ik hoop dat u zich hiervan tijdig bewust word.

Met vriendelijke groet,

