Inkomend document - 184921

-- ------G:-:,l

i::;\J. T E

'-- ' \, , ..__ _ .

1

/\.ALTEN

l ---------------- 1
- 1 MEl 2o-i9

Datum.

Voor het College van B&W en gemeenteraad van de gemeente AaltE n;

11

zaaknum •

Van:

'-Z/t 9 J g_8_4.4_ 1

De Heurne (gemeente Aalten);
Datum; 28-04-2019.

Hopelijk heeft het gemeentebestuur van Aalten zich verdiept in de werking van het nieuw uit
te rollen SG communicatie netwerk. 26 januari 2019 hebben jullie als gemeente een brief
ontvangen om aandacht te vragen voor het SG Space Appeal:

https://www.5gspaceappeal.org/the-a ppeal/ .Ons kabinet heeft dit ook maar heeft laten
weten, bij monde van de staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken, onderzoek
naar de gezondheidsrisico's voor mensen, niet nodig te vinden. Ze luisteren niet naar de
verontruste burgers en ook niet naar de waarschuwende wetenschappers. De Nederlandse
bevolking wordt zo gebombardeerd tot proefkonijnen.

Na alle perikelen rond de zendmast in de Heurne die gepland was tegenover onze woning en
nu bij het Vitensterrein staat, wil ik graag weten of de bestuurders van de gemeente Aalten
eerlijke en gedegen voorlichting hebben gehad over de materie elektromagnetische velden.
Krijgen de bewoners nog eerlijke voorlichting? De zendmast staat nu in het buitengebied van
De Heurne, maar SG (en loT) heeft veel meer antennes nodig. SG gaat werken op een
hogere frequentie wat meer capaciteit betekent, maar minder. Daardoor zullen er veel meer
antennes nodig zijn die overal in het straatbeeld geplaatst zullen worden in de Heurne en in
dorpen en gehuchten van de gemeente Aalten. Veel meer burgers krijgen te maken met het
wonen naast een antenne. Deze nieuwe techniek SG maakt gebruik van millimetergolven en
de vorige technieken van radiogolven (4G+ van beide). De nieuwe techniek is net als de
vorige technieken, nooit getest op eventuele biologische verstoringen van een
mensenlichaam (en op flora en fauna). Nóg hogere trillingen (frequenties) worden gebruikt
dan de 900 MHz. van de 2G (waar mijn zoon en ik zo heftig op reageerden). Laat voor de
uitrol van SG het voorzorgsprincipe volgens de Europese milieuwetgeving toch gelden; éérst
onderzoek voordat nieuwe technologiën geplaatst mogen worden. Weiger SG zonder
onderzoek, net als in België waar de Milieuminister Céline Fremault (CDH) op de rem gaat

staan voor de uitrol van SG in Brussel. De gezondheid van de Brusselaars zou niet
gegarandeerd zijn door de straling die nodig is voor zo 'n snel internet. Voorkom dat de
burgers in de gemeente Aalten als proefkonijnen gebruikt gaan worden.

Elektrogevoelig gemaakt door het wonen onder een zendmast met G2 antennes.
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