Beste Buren,
Heeft U ook wel eens last van hoofdpijn, vermoeidheid, slaapproblemen, oorsuizen, tintelingen of zenuwpijnen, hartkloppingen, duizeligheid of andere vage onverklaarbare klachten? Deze klachten zouden zonder dat U zich daarvan bewust bent, heel goed uitgelokt kunnen worden door de straling van mobiele communicatie (veel artsen realiseren zich deze ziekteoorzaak niet). Tegenwoordig hebben we bijna allemaal
wifi en een snoerloze telefoon die dit soort klachten kunnen geven. Maar daarbovenop worden wij rond
het voormalige Haarlem Stadion blootgesteld aan de hevige straling van de zendantennes in de ontmantelde lichtmasten die recentelijk met de plaatsing van een 4G antenne sterk is toegenomen.
Na veel onderzoek is voor mij duidelijk geworden dat mijn gezondheidsklachten samenhangen met
de toegenomen straling van deze antenne. Daarom heb ik de Gemeenteraad verzocht om het gezondheidseffect van antennes voor mobiele communicatie op de agenda te plaatsen. Dat blijkt echter alleen
mogelijk als dit verzoek wordt gedragen door meerdere omwonenden, zoals onlangs in de wijk Lombok
van Utrecht. Daar hebben omwonenden die ziek zijn geworden na de plaatsing van een zendmast in de
kerktoren een raadsinformatiebijeenkomst op 12 januari jl. mogen organiseren met als resultaat dat de
Gemeenteraad nu actief gaat kijken naar lokale, praktische oplossingen. Dat in samenwerking met bewoners en partners, zoals regionale GGD.
Met dit doel voor ogen zou ik het bijzonder op prijs stellen als U onderstaande vragen wilt beantwoorden om zo te beoordelen of er draagvlak bestaat voor een gezamenlijk verzoek aan de Haarlemse Gemeenteraad, teneinde de, uit duizenden onderzoeken en ervaringen gebleken, schadelijke effecten van
zendmasten voor mobiele communicatie op de gezondheid, in onze Gemeenteraad bespreekbaar te maken. Wilt U mij de ingevulde vragenlijst per post of gescand per e-mail: info@astrovera.nl doen toekomen.
Bij positieve reactie zal ik contact met U opnemen om het verzoekschrift te ondertekenen en desgewenst
een informatiebijeenkomst organiseren.
Meer informatie over de impact van straling van zendmasten en mobiele communicatie vindt U op:
www.sosstraling.nl (met klachtenchecker), www.stopumts.nl , (met onderzoek, ervaringen en juridische
info) www.verminderstraling.nl en www.verminder-electrosmog.nl (beide met veel praktische info) , of
www.stichtingehs.nl (voor elektro gevoeligen). Bij andere vragen, tips of interesse in een kosteloze elektrosmogmeting bij U thuis, kunt U altijd telefonisch (023-5371121) of per e-mail contact met mij opnemen.
Met vriendelijk groet, Vera Verhagen
Minahassastraat 37
2022PS Haarlem
____________________________________________________________________________________
Naam……………………………

postcode

e-mail ………………………………………………….

………......

huisnummer ………

tel. nr. ....................................

□ : Ik (en ook mijn medebewoners) ben bereid om bovenstaand verzoek aan de gemeenteraad te steunen.
Eén of meer bewoners op dit adres ervaart (“onverklaarde”) gezondheidsklachten:
□ geen klachten
□ oorsuizen of tinnitus
□ slaapproblemen
□ tintelingen, zenuw- en/of spierpijn
□ hoofdpijn, druk op hoofd
□ futloos, moe of juist gestrest
□ hartkloppingen, snelle hartslag, hoge bloeddruk
□ droge, rode geïrriteerde ogen
□ duizeligheid of misselijkheid
□ andere.
□ Ik ben geïnteresseerd in een informatiebijeenkomst over mobiele communicatie, straling en gezondheid.
.

