Geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden,
Ik schrijf u deze brief omdat u verantwoordelijk bent voor het welzijn en de veiligheid van de burgers
van uw stad/gemeente.
En dit welzijn, zowel fysiek als geestelijk, komt in gevaar door een besluit m.b.t. uw gemeente dat
zonder uw medeweten is genomen en waar u, als het aan de huidige regering ligt, ook niets over te
zeggen krijgt.
Graag wil ik u dan ook, door middel van onderstaande links, informeren over de zeer schadelijke
effecten van 5G straling.
In onderstaande link kunt u teruglezen dat recent wetenschappers uit 42 (!) landen, inclusief
Nederland, hun regeringen/overheden hebben gewaarschuwd voor de schadelijke gevolgen voor
flora en fauna in het algemeen en de mens in het bijzonder, veroorzaakt door de hoge
elektromagnetische straling van 5G.
Onderzoeker prof. dr. Magda Haves, toonaangevend expert op dit gebied, stelt dat de hoge 5G
straling intense warmte en pijn geeft omdat onze zweetklieren fungeren als mini-antennes.
Andere symptomen die men ondervindt van de straling van 5G zijn o.a. hoofdpijn, flauwvallen,
moeite met concentreren, oorsuizen, geïrriteerdheid en slapeloosheid. Daarnaast heeft het een
negatief effect op het hart en het zenuwstelsel.
Dr. Anthony Miller, adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zegt dat er nu genoeg
bewijs is, dat als men nu opnieuw de radiofrequentie zouden moeten labelen, 5G gelabeld zou
worden als kankerverwekkend.
https://www.ntd.com/doctors-call-for-delaying-deployment-of-5g-due-to-health-risks_339335.html
In onderstaand artikel kunt u lezen dat de telecomindustrie nog nooit bewijs heeft kunnen leveren
dat 5G veilig is, en de rapporten en onderzoeken die zeggen dat het onveilig is stapelen zich juist op.
Zo heeft de Amerikaanse Academie van Kindergeneeskunde gewaarschuwd dat kinderen veelal last
zullen ondervinden van de 5G elektromagnetische straling. Verder staan er veel links in onderstaand
artikel waar u nog meer bewijs kunt vinden over de (verzwegen) gevaren van 5G.
https://www.activistpost.com/2019/06/thousands-sign-petition-calling-for-5g-ban-at-glastonburyfestival-no-scientific-evidence-5g-is-safe.html
Wat ik van u vraag, geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden, is dat u de tijd
neemt om zich te verdiepen in de gevolgen van 5G in ook uw stad, u de artikelen doorleest en op u
in laat werken wat de grote risico’s zijn van 5G straling en -implementatie.
Wilt u werkelijk om de 150 meter een antenne plaatsen in uw stad die een straling afgeeft die slecht
is voor de gezondheid van mens en dier? U bent allen eindverantwoordelijk voor de inwoners van
uw stad/gemeente en mijns inziens maakt u, als u de 5G toch laat uitrollen in uw gemeente -door
het huidige op z’n minst onvoldoende geïnformeerde kabinet- een grote fout. Men bagatelliseert de
negatieve effecten van 5G straling op m.n. de mens op zowel korte, middellange als lange termijn.
Ik hoop dat u alle besluiten met betrekking tot 5G in uw gemeente in (her)overweging neemt en
doet wat goed is voor de burgers in uw stad, ú bent tenslotte verantwoordelijk voor hun welzijn.
Ik kijk uit naar het onderbouwde standpunt van uw gemeente inzake 5G straling.

Dank voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
E.N.
Voor extra informatie over 5G kunt u op onderstaande link klikken.
https://yoo.rs/7739bab8ab28855b4fca6c1eaea82fe8/blog/alles-over-5g-alles-wat-u-moet-wetenover-5g-1563472705.html

