
Van:  
Verzonden: woensdag 22 april 2020 7:20 
Aan: Griffie Noordoostpolder 
Onderwerp: Steesds meer gemeenten bewust van gevaren 5G 
 

Deze mail is voor het college van B&W en de raadsleden 

 

Goedemorgen, 

 

Zoals te lezen is uit onderstaande tekst worden steeds meer gemeenten zich bewust dat 5G niet 

zomaar uitgerold mag worden.  

Ik hoop dat ook de gemeente Noordoostpolder deze houding wil aannemen en de mogelijkheid 

biedt voor veel meer maatschappelijk debat, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de 

biologische effecten en dat testen met 5G niet gaan plaatsvinden voordat die onderzoeken zijn 

gedaan. 

 

 

In andere landen (Slovenië, Italië, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk) is besloten 5G 

vanwege de gezondheidsrisico's voorlopig uit te stellen. 

Ook u, als bewuste gemeente, die om haar inwoners, flora en fauna geeft zou dit standpunt 

moeten aannemen! 

 

Steeds meer gemeenten worden zich bewust 

 

Hoewel door de Coronamaatregelen de activiteiten op gemeenteniveau erg rustig zijn, gaat 

de uitrol van 5G wel gewoon door... We hebben vanuit onze bestanden vanuit Verminder 

Electrosmog voor veel gemeenten groepjes kunnen formeren mbv een gerichte mailing per 

woonplaats... Nu is het echt súper mooi om te zien hoe er toch mensen en groepen zijn die 

gewoon doen wat nog wel kan... 

  

 

In Hilvarenbeek is een motie aangenomen te weten: 

 

* voldoende tijd voor maatschappelijk debat; 

* een bespreking in de Tweede Kamer van de uitkomsten van de adviesaanvraag aan de 

Gezondheidsraad en het onderzoek van het Agentschap Telecom; 

* onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de biologische effecten van 

elektromagnetische straling op mensen, flora en fauna op de korte en langere termijn. 

 

En naast de gemeente Soest is ook de gemeente Bergen kritisch en wil zorgvuldigheid 

rondom uitrol 5G en vindt dat er eerst veel meer tijd moet komen voor maatschappelijk 

debat 

 

O.a. in Groningen, Zutphen en Maastricht zijn mooie groepen ontstaan en op de 

Rozengracht in Amsterdam voelt men zich momenteel ook nog niet gezien omtrent de 

zorgen die daar leven... 

http://r.nieuwsbrief.verminder-electrosmog.nl/mk/cl/f/1QweKOx6DWL5zBJQE6FxRKN4_7xOEopezSfcoKONLXWHulUkcD4wZjrl4U05r9GhoCxGBSnjzMRLCefcrcL-RjAUFdqXzoirgHANKcKBaflGl3YC0ld9Ll_ZsmySm3EaLphhhYIfZ6xYBV2OtkAYe2rtPrQvurRz_Ix6Fvjyn6YfML87gY3rHgIcAQdgAbnwfwHE0g0bK0_spDPqQm_acSMoZM5_VCoqxlOX9VTKjDLAa-DFlU60RC-USLGazGODzYTQLZzt3BH0cQ2St0mSyvri2RUilVkMbleKMwsaj8GHhTRkHNlVPn4VJtCVhOE-RXeiQMOMObrXo_X6wWHJhT2fbhIDhWkEAp50RJpH50wExcI_GXg601bcBnc-8y4yf8tTyZb70azX514A9eAzudrvqEWnRt2kJ3f7rGy5tg6owJG-K2exnL5GaKTuOBfX8-bBeytVlYX00Prmz5LGygeHfYA
http://r.nieuwsbrief.verminder-electrosmog.nl/mk/cl/f/ySiaDyZhgHpwTSG0EmULtJ5SNVK9S259IBn1hFgGLCzLtMNvlY_nIsKhWQKKGlQ1ooUicAPtQlGG5LdQ9nfjcRozLhJFVttnRuPl0bLaigbJwaTRAsLE7r8HqLUyv31j3wMjAn3jnCbJX-TKuLjMkIaJZr1GnM3ISuN0mDR-jZkyF7LgOOOERaRvuYVmUK9LmSYx8H00L7Ue6dlYrHkldzakSYoriVu2A0J4XCoyUy7KSEj5l1OgiTe6SyrAal3nB71gL_015e__Jf6DoIk2uUBX5SAbrxOEoIaBuVh7zb_NgcgnziVGAOEZHvXnyu4QMYYypLR_7XGU7SvntA
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Op dit moment zijn in Zeist de absolute helden... Creativiteit is de macht... 

Vreedzaam Actievoeren in Coronatijd 

 

De tekst is van Verminder Electrosmog: www.verminder-electrosmog.nl 

 

Hartelijke groeten, 

 

………… 
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