Nationaal Platform Stralingsrisico's.
Driebergen, 19 april 2020.
PERSBERICHT
Aan de raadsgriffie van alle gemeenten in Nederland
T.a.v. Burgemeester en Wethouders, raads- en fractieleden van de betreffende
gemeentes.

opmerking vooraf:
Het Nationaal Platform Stralingsrisico's neemt openlijk afstand van de branden van
zendmasten in Nederland. Wij keuren activisme d.m.v. geweld, agressie en vernieling af en
werken op een vreedzame wijze volgens de regels van de democratie en de Nederlandse
rechtstaat en willen juist via legale wegen ons recht halen.

Morgen, 21 april is er het kort geding tegen de landelijke overheid i.v.m.
onverantwoorde uitrol van het 5G-netwerk.
Er is een toenemende onrust in Nederland en andere Europese landen over de risico's
van 5G. Er zijn duizenden onafhankelijke onderzoeken, die uitwijzen, dat er wel
degelijk (grote) risico's zijn voor de lichamelijke en psychische gezondheid en
integriteit van mensen, als ook risico's voor dieren en planten.
Resultaten van deze onafhankelijke onderzoeken worden door de landelijke overheid
te zijde gelegd. Een natuurkundig onderzoek aan de hand van opwarming van een paar
zakjes zout vindt men voldoende bewijs, om de limiet voor electromagnetische straling
vele, vele malen hoger te leggen dan in andere landen en dan de Europese adviezen
aangeven.
Electromagnetische en biologische effecten als ook de interferentie van verschillende
stralingen en de werking op de langere termijn (langer dan 20 minuten!) worden niet
meegenomen in de beoordeling.
Wij achten de hoogte en de soort straling potentiëel zeer schadelijk. Daarom
verzoeken wij de gemeenten, om een actieve rol te spelen en een moratorium op de
uitrol van 5G te bedingen bij de landelijke overheid, totdat onafhanelijke onderzoeken
serieus genomen zijn en er 100% zeker geen risico is door de 5G straling. Wij vinden,
dat de bewijslast, dat het niet schadelijk is, bij de landelijke overheid ligt en niet bij de
burger of de gemeente.
De burgermeester, wethouders en raadsleden staan dichter bij de bevolking. Wij willen
u vragen, om niet volgzaam te zijn naar de overheid, maar om zorgzaam te zijn naar de
burger en het voorzorgsprincipe juist toe te passen. Wij vragen u, om gezondheid te
stellen boven geld, te meer, daar de gezondheidsschade uiteindelijk ons land en de
gemeenten veel meer geld zal gaan kosten, dan de veiling van de frequenties op korte
termijn oplevert.

Wij hopen, dat u bijgaande video en informatie door Jan van Gils, deskundige en
voorzitter van het NPS, met elkaar zult delen en bekijken, als wel aan de burger
voorlegt.
Wij sturen de informatie, betreffende het kort geding op 21 april over 5G, bij in de
bijlagen.
Vriendelijk dank,
Vincent de Vries, Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug
Jan van Gils, voorzitter NPS

