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STOP DE UITROL VAN HET 5G NETWERK!  

Geachte raadsleden,  

Hiermee teken ik, een bezorgde inwoner, ernstig bezwaar aan tegen de uitrol van het z. g. 5 G 

netwerk. Ik heb de afgelopen jaren via het internet met vele andere Nederlandse burgers kennis 

genomen van tal van wetenschappers en andere bezorgde burgers die protesteren tegen deze 

levensgevaarlijke stralingstechnieken.  

Er zijn inmiddels honderden zo niet duizenden videos en artikelen verschenen op het internet van 

onderzoeken en ervaringen die dit bevestigen.  

1. Veel mensen ondervinden nu al de ernstige gezondheidsklachten door elektromagnetische 

stralingsbelasting; de overheid negeert dat en blijkt geen enkele aandacht te besteden aan ernstige 

waarschuwingen van experts op dit gebied. 

2. Er is voorafgaand aan deze plannen, geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lange 

termijneffecten van 5G..! 

3. Het zogenaamde VOORZORSPRINCIPE (dit gaat over hoe te handelen bij wetenschappelijke 

onzekerheid) is NIET toegepast!! 

4. Tegen herhaalde oproepen van honderden internationale wetenschappers, artsen en 

milieuorganisaties in, gaat de overheid gewoon door. Al deze wetenschappers pleiten voor een 

moratorium; een pas op de plaats totdat meer zekerheid is verkregen.. 

5. Geen achting voor de onderzoeksresultaten van internationaal wetenschappelijk onderzoek, dat 

de schadelijkheid van elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur aantoont.. 

Bewust negeren van schadelijke effecten is STRAFBAAR!! 

6. Het hele 5G-vergunningen verhaal, is in strijd met de grondwet, artikel 11 handelend over het 

‘recht op onaantastbaarheid van het lichaam’. 

7. In strijd met de onderzoeksbrief RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Bilthoven 

2015 (hij gaat over het vastleggen van signalen van milieugezondheidsrisico’s) 

8. Dient uitsluitend economische belangen; andere belangen (natuur, milieu, gezondheid, recht, 

privacy en openbare orde en veiligheid) worden niet erbij betrokken 

9. Na het lezen van het alternatieve nieuws heb ik het volgende geconcludeerd: naar mijn mening 

c.q. inzicht is 5G een potentieel ziekmakende/dodelijke energie 

Algemene conclusie is nu: GEEN 5G - dient helemaal te stoppen! 



Onderstaand treft u enkele artikelen waarin u meer uitgebreid kunt lezen over de genoemde risico’s 

en het speelveld waarin deze al dan niet serieus worden genomen. Dit alles met gedegen 

bronvermelding. 

Hoogachtend,  

Naam afzender verwijderd om privacy redenen.  

 

 

Artikelen en video’s: 

1. 5G Space Appeal https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal 

In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid 

van de straling van wireless technologie. Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 

personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad 

van Europa en regeringen van alle landen. 

2. Artikel Judith Jobse: Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid. 

https://judithsblogjes.wordpress.com/…/brandbrief-wetensch…/ 

3. Artikel Wendy Schouten http://eigenkracht.blogspot.com/…/label/Draadloze%20techniek 

4. Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: http://www.iemfa.org/ 

5. Deze politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige 

wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid sindsdien terwijl het beleid de andere kant 

op is gegaan: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp… 

6. Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=f4cfGbWA1T0 ; 

7. Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen 

https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf 

8. Blijf actueel op de hoogte via de site https://stralingsbewust.info/ ; 

9. Studies that show WiFi and Devices Health Effects 76 pagina’s aan informatie  

https://pdfs.semanticscholar.org/…/ef95f87ef113a11605ea27ec… 

Citaten: 

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: 

“De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op 

ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie 

meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” * 

Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle 

mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot 

casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport 

spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.5gspaceappeal.org%2Fthe-appeal%3Ffbclid%3DIwAR3WJXF8lzyPZmD7knC-_TkWFhFY_x9uWU9NnMVWVPdW4YjG_YL6Er8rS2c&h=AT0HKe4hIvbbsFQixj8SVZvfluJ4DQb-GcE1r-DujB1hRvyAybfDLn_cqJhe3v_JYJCl_MO0elwTwtaOXzZMzC69fGzTbmhrWZpSbU1Jh8nF77gsKPRLGCfPJSx9DdEKUmre2heKZ_paNSkhC7yQlEmqNgxkANymAw
https://judithsblogjes.wordpress.com/2017/09/08/brandbrief-wetenschappers-5g-gevaar-volksgezondheid/?fbclid=IwAR2yJH--YfoT3sJ5A39B-Cn6X1fSD-5nuAvXhNdfKR5401LR8lR7LB7oDao
https://eigenkracht.blogspot.com/search/label/Draadloze%20techniek?fbclid=IwAR3ySAqpRARZ73c1zD7PKyX5N35vgTzjI7y3QWOk1y3itL0Meeyqm6YEoXY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iemfa.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2TboND-2D84MsA4rOqwoK-8TwTyiWH_4cKluLoC7MAe90e4eIvzqKvgQs&h=AT3rA0yU94qEunkwyyQcXK7XUsBXTRqj2B3olm3taarVDHK7QfQTKyTdgzqbTOLEtLfV4DNkjw8J_bE4bFxX--OcB-TAhArOLMjcq3IVJpc7W95dli_lDyFxRYGRauGUGAP6jWbtB6BH9zg0dX_DFrxbTcTDtf0y2w
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fbclid=IwAR0-h4LBDB1qPckLYwZmbabvsI7IYoUBcXfVFo_z4BaVTUxt06MBKVJbhqg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=f4cfGbWA1T0&fbclid=IwAR167uoMul7T5QdwI6ttgb3OvIDupZKD3jvNyLnF-WcI2AksTXZ79X_tUmw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.stopumts.nl%2Fpdf%2FCompilatie-RF-straling-2017.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3JfcSqD6ZWfMmGlwlPGXFoXxSYQwrBxkSAq4QpaIEyWgf_dHvI5oZHFrg&h=AT0mBnHMZmRHzreyWMFEz-xlLVCLACE4XIqaflgffs1IbJP79S42btpYkZUTypkdpIqLt9KF5egy9XYZQPs0kd5-JuqlWtTf3Vh9OtCSVdLCbSl1_l7arDRglkVonDxC-Difvip67ptMPEhWQVeLHy9YUNq37ltVXA
https://stralingsbewust.info/?fbclid=IwAR1TZ6uac3HCfRNPfx_kSCb3iZGXP9SKSUEUoZe1tJc-G-ZeRkmreCr_b-A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2F12ef%2Fef95f87ef113a11605ea27ec677c3163c323.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0dnbocV4Aubs5VNbfnzQ9LIW5mawpNOQiOSO6QKRva3zmKz0IYfRaETiU&h=AT3rGVSzGPlwF2lk6Twv2cgMpYk4Uh93BOUGjiqUv0KAbLrD8i82-lz5I1wged1timek6hl8fkp3maxd7FDR1yP9BIcYGWFQosXUwXMi1wad617JENbVCzxI26nmGfRqPHJS3d0N6UhfxYuBcSCVfAH6OfXVSKx_QQ


en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder 

zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, 

permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien 

treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch 

worden teruggebracht. 

Prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-

studie:“DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS 

tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: 

UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.” (Momenteel wordt ongevraagd 4G uitgerold = 10 keer sterker 

dan 3G) 

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en 

buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke 

effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de 

industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn” 

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 

40.000 burgers (*): “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, 

(…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het 

stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde 

politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig 

blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk 

stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut) (*) 

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van 

biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste 

biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in 

onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen 

van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd 

vastgelegd. (…) De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van 

de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.” (*) 

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We 

hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders 

op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, 

concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… 

worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.” (…) 

 


