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Geachte heer Post,  

In uw brief schrijft u dat mijn brief op 26 april 2018 is behandeld door de vaste commissie 

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een procedurevergadering en geeft u mij de 

suggestie met die fractie(s) in contact te treden waar ik de meeste affiniteit mee heb, over de 

door mij gesignaleerde problematiek. 

Dat is echter al jarenlang het geval: 

Op 28 april 2015 heeft StopUMTS met zeven andere organisaties de petitie ‘behoud van witte 

(stralingsarme) zones’ aangeboden aan de Tweede Kamer: 

https://www.stopumts.nl/pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf  

In de onderstaande links kunt u zien dat wij in de afgelopen jaren al verschillende partijen 

benaderd hebben. Soms kreeg ik een ontvangstbevestiging, en dat was het. En als ik al 

antwoord kreeg, meestal niet, was het zeer ontwijkend en werd verwezen naar de 

Gezondheidsraad en/of dat er in de Kamer geen draagvlak voor deze problematiek is. 

Op StopUMTS te vinden, sommige met commentaar van de webmaster: 

4 aug 2014: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/8519/briefwisseling_met_het_ministerie_van_ond

erwijs_cultuur_en_wetenschap  

3 sept. 2014: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/8631/noodnummer_112_mail_stopumts_naar_twe

ede_kamer  

13 febr 2016: 

https://www.stopumts.nl/pdf/brief%20Tweede%20Kamer-2016.pdf  

10 mei 2016: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/9926/brief_naar_de_kinderombudsman_verstuurd_

op_9_mei_2016   

14 mei 2016: 

https://www.stopumts.nl/pdf/KAMERLEDEN%20straling%20gevaarlijk-mei-2016.pdf  

27 juni 2016: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/10028/e-

mail_naar_alle_fractievoorzitters_van_de_tweede_kamer  
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3 jan. 2017: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/10020/%7Btwee_e-

mails_naar_alle_ggd_regio_s_%28juni___nov._2016%29_en_de_ggd___handreiking  

16 april 2017: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/10622/mail_naar_marianne_thieme_12_april_2017  

21 mei2017: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/10700/brief_naar_de_fractievoorzitters_en_de_twe

ede_kamerleden_van_het_cda_de_cu_en_de_sgp  

30 mrt 2018: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/11355/brief_aan_de_voorzitter_van_de_tweede_ka

mer  

29 april 2018: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/11422/mail_naar_het_kerkbestuur_van_de_sint-

antonius_en_corneliuskerk_den_hoorn  

3 juli 2018: 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/11545/e_mail_naar_alle_raadsleden_van_de_geme

ente_leeuwarden  

En vele mails naar de media om aandacht te vragen voor gezondheidsrisico’s door draadloze 

communicatie. 

Niet op StopUMTS: 

Mail naar de CU, verzonden in december 2015. 

Mails naar alle gemeenten in Nederland, eind oktober 2015.  

Mail met informatie naar Jesse Klaver maart 2017, n.a.v. een ontmoeting met hem bij dagblad 

BN de Stem, in Etten Leur. 

Ik voel mij met een kluitje in het riet gestuurd of van het kastje naar de muur. Waarom 

worden in veel andere landen wel maatregelen genomen om de burgers en vooral kwetsbare 

kinderen te beschermen tegen de straling van draadloze apparatuur - zendmasten, wifi, 

smartphones, enz.- maar wordt in Nederland niets gedaan? Zie de link met maatregelen door 

ander landen genomen: https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2018.pdf 

Economische belangen gaan kennelijk voor de gezondheid van de burger.  

Ik weet niet tot wie ik mij nu moet richten, het is namelijk de hoogste tijd dat er maatregelen 

genomen worden om de mensen die er nu al ernstig onder lijden te helpen. Velen zoeken 

wanhopig een stralingsarme plek om te wonen. Zie ook de film van de VPRO, Ubiquity die 

op 22 okt. op tv wordt uitgezonden. 

Door de site www.stopumts.nl die mijn man beheert kennen we honderden mensen die ziek 

zijn door de straling van draadloze apparatuur. Velen kunnen niet meer werken, vaak 

hoogopgeleide mensen. Een enorm verlies aan arbeidspotentieel en een enorme post voor de 

zorgkosten omdat deze ziekte niet erkend is en elektrogevoeligen vele onderzoeken ondergaan 

zonder dat er een diagnose gesteld wordt voor hun klachten. 
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Het is onbegrijpelijk dat de overheid de kop in het zand steekt voor dit milieuprobleem en 

geen aandacht heeft voor het grote aantal zieken die er nu al zijn en dat aantal zal in de 

komende jaren sterk toenemen, zeker met 5G op komst.  

Ik hoop dat u mij kunt zeggen tot wie ik me nu moet richten. 

Met vriendelijke groet, 

Eke Vriens (mw) 

Mede namens dr. Leendert Vriens 

5511 PA Knegsel 

0497 513449  

  


