Geachte mevrouw, meneer,
Van de Nederlanders is 2,5 miljoen laaggeletterd of analfabeet. Een nog groter percentage
is digibeet. Veel Nederlanders hebben geen computer. De procedure om hier een reactie
geplaatst te krijgen is lastig en andere reacties zijn onleesbare bestanden.
Lastig als internet de enige manier is om te reageren. Doet u dat bewust zo?
Alle onderzoekers die het hebben over schadelijkheid van Wifi, 2G, 3G, 4G en het
aankomende 5G kunnen het niet bij het verkeerde einde hebben.
Onze overheid is nog nooit opgekomen voor zijn burgers. Bij Asbest duurde het honderd
jaar tot een verbod kwam. Enkele jaren voor dat verbod kregen mensen met grote schuren
nog de verplichting om Asbest op een schuur te leggen. Blijft onze overheid zo bezig? Bij
Asbest had ik een keuze, Bij zendmasten niet.
Ik ervaar last van zendmasten en weet dat ze schadelijk zijn. Ik wil niet bestraald worden.
Wat met deze wet gebeurt is zeggenschap bij gemeentes weg halen: dan leef ik dus niet
meer in een democratie.
Zelfs de soort autoradio is straks verplicht voorgeschreven, hoe idioot gaat u het maken.
Dat is geen overheidstaak en daarmee overschrijdt u een grens.
Welk recht krijg ik om deze schadelijke straling te stoppen? Denkt deze overheid alleen
nog aan geld en licenties verkopen? Iets anders zie ik hier niet in.
Wat gaat u doen als straks blijkt dat de straling hartstikke schadelijk is?
Ik ben geen zak water die zes minuten bekeken wordt of hij er warm of koud van wordt.
Ik ben een biologisch wezen dat niet de rest van zijn leven bestraald wil worden. Toon
eerst maar aan dat het op lange termijn onschadelijk is en toon overtuigend aan dat
duizenden onderzoekers allemaal 100% fout zaten.
Weerlegt u alle onderzoeken van www.bioonitiative.org eens.
En het www.5gspaceappeal.org
En wat gebeurt er met resolutie 1815 voor wettelijke erkenning van elektrosensitiviteit en
maatregelen ter bescherming?
Gaat u mij dan een nieuw lichaam geven? Of nieuwe kinderen? U voert dit in over de
gezondheid en de rug van mijn gezin heen. Ik wil deze straling NIET en ik eis een straling
vrije zone waar ik woon en goede bezwaar mogelijkheden.
Als de overheid niet meer serieus met mij om gaat, hoe moet ik dan naar de overheid
kijken?
Een wet moet ingevoerd worden dat een burger recht heeft op apparaten zonder
stralingsbron er in, dus geen onderdelen die Wifi, 2G, 3G, 4G, 5G enzovoort kunnen
uitzenden. Voor TV en voor alle andere producten. Bekabelde aansluiting moet verplicht
aanwezig zijn.
Waarom wordt het voorzorgprincipe niet in deze wet opgenomen? Waar is het wettelijke
beginsel dat de straling zo laag als maar mogelijk moet zijn? Deze nieuwe wetstekst is
duidelijk broddelwerk.
Ik wil graag een inhoudelijke reactie op iedere zin ontvangen.

