Geachte mevrouw/mijnheer de griffier,

Graag verzoek ik u deze 2e mail/waarschuwingsbrief door te sturen, of kopieën
hiervan, aan uw gemeenteraadsleden en het College van burgemeester en
wethouders, aangezien dit schrijven nieuwe, zeer relevante informatie bevat
voor hen over de toekomstige/nabije besluitvorming inzake 5G straling.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden,

Ik schrijf u deze brief omdat u eindverantwoordelijk 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 volksgezondheidseffecten van 5G straling in de hoop dat u de uitrol
ervan in uw gemeente stopt:

Zwitserland: een heel land heeft besloten om de uitrol van 5G te stoppen, dit omdat de
medische gemeenschap in Zwitserland de gezondheidsrisico’s te groot vindt. Het zou schade
aan het zenuwstelsel geven en kankerverwekkend zijn. Een heel land dat de uitrol van 5G
stopt, dat zou eenieder toch aan het denken moeten zetten.
https://www.activistpost.com/2020/02/switzerland-stops-5g-medical-association-concerned-aboutcancer-and-damage-to-nervous-system.html

De zorgkosten zullen drastisch gaan stijgen door 5G, zo laat onderstaand artikel weten.
Elektrische straling veroorzaakt een twaalftal ernstige basisverstoringen in ons lichaam, wat
zich uit in o.a. oxidatieve stress. De symptomen die daaruit voortvloeien zoals moeheid,
depressie, agressie, ontstekingen, en vele soorten kanker worden door 8300
wetenschappelijke studies onderbouwd. Verzekeringsmaatschappijen zien de bui al hangen
en schrappen massaal letsel door 5G straling uit hun polissen.
https://stralingsbewust.info/2020/02/08/5g-de-kroon-op-de-zorgkosten-de-andere-krant/

- Dr. Anthony Miller, adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), stelt
dat er genoeg bewijs is, dat als men nu opnieuw de radiofrequenties zou moeten
labelen, 5G gelabeld zou worden als kankerverwekkend.

https://www.ntd.com/doctors-call-for-delaying-deployment-of-5g-due-to-healthrisks_339335.html

Wat ik van u vraag, geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden, is
dat u de tijd neemt om u zélf te verdiepen in de gevolgen van 5G in ook uw stad, u
de bijgesloten artikelen doorleest en op u in laat werken wat de grote risico’s zijn van
5G straling en -implementatie voor de burgers van úw stad of dorp en niet klakkeloos
het advies aanneemt van de GGD of andere toch niet geheel onafhankelijke
organisaties of instituten.

Wilt u werkelijk om de 150 meter een antenne plaatsen in uw stad die een
pulserende straling afgeeft die slecht is voor de gezondheid van mens en dier, flora
en fauna? U bent allen eindverantwoordelijk voor de inwoners van uw
stad/gemeente en mijns inziens maakt u, als u 5G toch laat uitrollen in
uw gemeente -door het huidige op z’n minst onvoldoende geïnformeerde kabineteen grove fout. Men bagatelliseert de negatieve effecten van 5G straling in opdracht
van een mondiaal VN-beleid 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 en de 5G uitrol stopt! U bent
tenslotte verantwoordelijk voor hún welzijn.

Dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

