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Zorgen over onze gezondheid

Beste gemeenteraad,

Mijn gezin en ik maken ons ernstige zorgen over onze gezondheid. Multinationals willen 5G uitrollen over
Nederland en dus ook over uw en onze gemeente. De telecomwet biedt niet voldoende bescherming en als het
aan EU ligt dan hebben deze commerciële bedrijven het straks voor het zeggen waar zij telecommasten
plaatsten. 5G antennes zijn zelfs zo klein, dat ze in lantaarnpalen passen. Hierdoor kan je als burger niet eens
meer zien waar het gevaar loert.
Wij vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor haar inwoners én dat de gemeente, samen met de
inwoners, moet beslissen waar gevaarlijke telecommasten geplaatst worden. Het is toch bizar als het
telecombedrijf zelf maar even gaat beslissen waar ze de zendmasten, zonder kennisgeving aan de gemeente,
mogen plaatsen?

Maandag 9 september is er een demonstratie in Den Haag tegen 5G en vóór het recht van de gemeentes
dat zij beslissen over de palen en de locaties.

Wereldwijd hebben in enkele dagen ruim 130.000 mensen, waarvan 8.000 wetenschappers en artsen, het
International Appeal getekend. U vind dat hier: https://www.5gspaceappeal.org/

In diverse steden in Europa worden al rechtszaken (o.a. tegen de gemeente) gewonnen inzake het 5G
onderwerp. Zie bijvoorbeeld: https://www.earth-matters.nl/61/14464/straling-electrosmog/5g-protesters-ukwin.html
of
de film gemaakt van de raadsvergadering, waarop verschillende experts aan het woord zijn en waarop unaniem
is besloten door de raad deze 5G zend lantaarnpalen niet aan te kopen. Een samenvatting van de film van 20
minuten is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=2Sw9MJZHacE en de gehele film is te zien op
https://www.youtube.com/watch?v=-ITJIbQwMOI

Zo zijn er online nog heel veel links te vinden naar artikelen en rapporten die aantonen dat 5G schadelijk is
voor mens en dier.
Koeien slaan op hol door test 5g bijvoorbeeld: http://www.worldunity.me/koeien-van-5-melkveehouders-slaanop-hol-door-testen-5gnetwerk/?fbclid=IwAR1YeGVmjhVIkT4IVESxCe9XJMdnpKQy60bFGCSxQfJEhwyz8fSRhXFgyWI
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U zult begrijpen dat wij ons ernstige zorgen maken voor onze toekomstige gezondheid, als wij straks ook
worden blootgesteld aan 5G. Zónder dat wij hierin een keuze hebben!

Wij willen u vragen dit onderwerp in de volgende raadsvergadering te bespreken.

Tevens willen wij u vragen:

- Dat de gemeente zelf beleid gaat voeren (met oog voor de betrokken burgers) en maatregelen neemt om te
komen tot een verantwoorde locatiekeuze bij toekomstige nieuw te plaatsen telecommasten.. en dit in overleg
met de betrokken burgers en partijen.
- Dat de gemeente geen 5G toelaat in de gemeente totdat er bewijs is dat dit veilig is voor haar inwoners. Tot nu
toe zijn er enkel een paar beknopte rapporten van belanghebbenden in 5G die dat aangeven. Wat natuurlijk niet
opweegt tegen de vele uitspraken van doctoren en wetenschappers wereldwijd en de onderzoeksrapporten die
wél onafhankelijk zijn opgesteld.

- Middels de volgende link van Overheid.nl kunt u als gemeente zelf aangeven wat u van de gevolgen voor de
gemeente vindt, als het Wetsvoorstel implementatie Telecomcode er maandag doorkomt.
Gevolgen voor de overheid:
Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot
publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van
small cells.
https://www.internetconsultatie.nl/telecomcode Uiteraard kunt u als lezer(s) hierop ook uw eigen mening
geven.
Wij vernemen graag van u.

Met gezonde groet,

Familie Luttmer
vanwege privacy communicerende middels rfl@live.nl

2

