
Van: 
Verzonden: zaterdag 29 juni 2019 13:30
Aan: Griffie Leiderdorp
Onderwerp: Vraag over 5 G en standpunt gemeente Leiderdorp over invoering en borg 
veiligheid

Geachte dame of heer

Ik woon nog niet zo lang in Leiderdorp en zag op de site dat er vergaderingen van de fractie en gemeente 
bijgewoond kunnen worden dan wel dat er spreekrecht mogelijkheden zijn voor bewoners. Fijn dat er zo een 
toegankelijke houding is en dat burgerparticipatie wordt aangemoedigd.
Maar las ook dat Politiek Forum  bijv. weer niet geschikt is voor technische vragen.
Daarom heb ik besloten eerst maar een mail aan u te richten.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er zich een brede maatschappelijke discussie begint te ontvouwen, eigenlijk op 
een tijdstip dat ontkomen aan invoering van 5G al bijna te laat lijkt, juist omdat er weinig aandacht werd 
gegeven door de overheid en burgers niet zijn geïnformeerd. Economische belangen van telecombedrijven 
lijken voorrang te krijgen boven zorgvuldige afwegingen over de gevolgen van invoering voor de omgeving het 
milieu en de bewoners.
Er is echter ook een zorgplicht voor de overheid tot haar bewoners.

De vragen:
1. Welk beleid er zal worden gevolgd ten aanzien van invoering 5G door onze gemeente en is er ook overleg et 
de regio over deze ontwikkelingen ?
2. Ik doe u bijgaand artikel (*) toekomen, waarin onderbouwde achtergronden worden gemeld en waarvan de 
verantwoordelijke portefeuille houder op de hoogte zou moeten zijn . Wie de portefeuille beheert werd me 
niet helemaal duidelijk, daarom stuur ik de mail naar u met het verzoek deze te doen toekomen aan de 
verantwoordelijke ambtenaren ?
3.Welke borg kan de gemeente bieden dat de gezondheid van inwoners op korte en lange termijn niet zal 
worden geschaad bij een mogelijke 5G invoering ?
4. Staat dit onderwerp al op de gemeentelijke politieke agenda.  of kan dit worden opgenomen ?.

Zelf ben ik geen wetenschapper, maar ik verdiep me al langere tijd in de ontwikkelingen en deze baren me 
grote zorgen. Daarom zou ik graag het standpunt van de gemeente willen vernemen en uiteraard ook hierover 
van gedachten willen wisselen in breder verband.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en reactie.

Vriendelijke groeten, 
(gegevens zijn bekend bij de griffie)

(*) artikel afkomstig van Bron
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5cded17bd749690001d122cd/
1558106495150/Internationale_oproep_om_5G_op_aarde_en_in_de_ruimte_te_stoppen.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5cded17bd749690001d122cd/1558106495150/Internationale_oproep_om_5G_op_aarde_en_in_de_ruimte_te_stoppen.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5cded17bd749690001d122cd/1558106495150/Internationale_oproep_om_5G_op_aarde_en_in_de_ruimte_te_stoppen.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

