In de onderstaande voorbeeldbrief staan vier gevallen, misschien niet precies op jou van toepassing,
maar dat kun je aanpassen of misschien heb je een andere vraag voor de gemeente: wifi uit de bus
trein, bijvoorbeeld. Als je deze brief gebruikt: de gevallen die niet van toepassing zijn en de nummers
die er voor staan wissen.
Je kunt de naam van de burgemeester, postadressen en mailadressen van alle gemeenten in
Nederland vinden op: http://home.kpn.nl/pagklein/gemprov.html

Datum,
Aan de gemeente ….
Betreft klachten door elektromagnetische straling
Geachte burgemeester…, wethouders en gemeenteraadsleden,
Het is nog niet algemeen bekend dat de elektromagnetische straling (van o.a. zendmasten, wifi,
smartphones) schadelijk is voor de gezondheid. Toch hebben al veel mensen gezondheidsklachten
die hierdoor veroorzaakt wordt. Ook zijn er mensen bezorgd zijn voor de schadelijke invloed die deze
straling op hun gezondheid in de toekomst kan hebben.
1 Omdat ik ook klachten heb vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Tegenover mijn huis staat een zendmast waar ik doodziek van ben geworden Ik kan al sinds een jaar
niet meer werken en zit in de ziektewet. Mijn klachten zijn: vul in Ik heb al veel onderzoeken gehad
maar er worden geen afwijkingen gevonden. Ik weet dat mijn klachten veroorzaakt worden door de
mast, want als ik op plekken ben waar geen masten zijn, of waar het stralingsarm is verdwijnen mijn
klachten.
Daarom vraag ik u mij te helpen aan andere stralingsarme huisvesting.
2 Omdat ik ook klachten heb vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Ik ben ziek geworden door de zendmast die aan de overkant van mijn huis staat. Ik heb last van de
volgende klachten vul in Omdat er over dit onderwerp weinig bekend is heeft het lang geduurd
voordat ik er achter kwam waardoor mijn klachten veroorzaakt werden. Maar ik merkte dat ik in een
andere omgeving geen last had en dat mijn klachten in mijn huis verergerden. Ik kreeg het boek van
Haas en Wever in handen: Elektrostress en gezondheid en toen wist ik waar mijn klachten vandaan
kwamen. Daarom wil ik mijn huis afschermen met een stralingswerend gordijn voor het raam en
koolstofverf voor de muren. Ik kan deze gordijnen en verf zelf niet kan bekostigen. Bij welke
instantie moet ik zijn om deze vergoed te krijgen?
3 Omdat mijn schoolgaande dochter ook klachten heeft vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Zij zit nu in de brugklas van vul in. Ze wordt ziek op school vanwege de wifi die daar geïnstalleerd is.
Ze komt regelmatig thuis met een bloedneus en hoofdpijn en voelt zich ziek. Daarom kan ze vaak niet
naar school, terwijl ze het er toch leuk vindt, veel vriendinnen heeft en goed mee kan komen. Het
kan toch niet zo zijn dat sommige kinderen niet meer naar school kunnen omdat er wifi is. De school

wil geen maatregelen treffen. Mijn kind is leerplichtig en als ze niet meer naar school kan geeft dat
problemen. Kunt u mij hiermee helpen?
4 Omdat ik bezorgd ben voor mijn gezondheid vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Over enkele maanden wordt er een zendmast tegenover mijn flat geplaatst (naam straat en
gemeente). Ook veel andere bewoners van mijn flat willen die mast niet, zij vragen zich af welke
gevolgen de straling op hun gezondheid zal hebben. Wij hebben geen inspraak of die mast geplaatst
zal worden. Er wordt wel gezegd dat het niet schadelijk is, maar ik ken veel mensen die ziek zijn
geworden door de straling van zendmasten vlakbij hun huis. Kunt u ons helpen om die mast tegen te
houden?
Hieronder nog enkele wetenswaardigheden:
Het Europees Parlement riep de lidstaten in 2009 op om het voorbeeld van Zweden te volgen en
elektrohypersensitiviteit (EHS) personen als handicap te erkennen en ze bescherming en gelijke
kansen te bieden.
De Raad van Europa pleitte in 2011 voor stralingsreductie en maatregelen om elektrosensitieve
personen te beschermen, waaronder het creëren van stralingsvrije gebieden.
De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’.
In veel landen, waaronder België en Frankrijk, zijn voorzorgsmaatregelen genomen om burgers en
met name kwetsbare kinderen te beschermen. In Zweden wordt EHS al sinds 2000 als functionele
handicap erkend en de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK heeft in 2012 een 17 pagina’s
lange richtlijn uitgegeven voor diagnose en behandeling van elektrogevoelige personen.
Compilatie. Een overzicht van de situatie in de wereld en de genomen maatregelen vindt u in:
http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-sept-2015.pdf
Petitie. In de link hieronder (pp. 6 t/m 56) een selectie van verhalen die StopUMTS toegestuurd kreeg
naar aanleiding van een petitie (2015) voor het behoud van stralingsarme ‘witte zones’. Deze
verhalen geven een duidelijk beeld van de ernst van de situatie. Zie:
http://www.stopumts.nl/pdf/Oproep%20behoud%20'witte%20(stralingsarme)%20zones'.pdf
Wat betreft de schadelijkheid van straling gebeurt hetzelfde wat eerder heeft gespeeld met
betrekking tot tabak, asbest, enz., te weten een langdurig proces van volledige ontkenning tot
uiteindelijke erkenning en schadeplichtigheid.
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