GEEN ZENDMASTEN OP ONZE FLAT
Een telecomprovider wil binnenkort een nieuwe zendmast plaatsen op het dak van onze flat. De eigenaar
van de flat verdient met het verhuren van het dak veel geld, maar wij, de bewoners zitten met de overlast
en de gezondheidsrisico’s. Wij willen geen zendmast op ons dak, om de volgende reden:
Driemaal meer kanker in de buurt van
zendmasten.
In het Duitse plaatsje Naila hebben artsen een 10jarig onderzoek gedaan naar de effecten van
straling. De resultaten zijn net bekend gemaakt:
De kans op kanker verdrievoudigt wanneer u
binnen een straal van 400 meter van een zendmast
woont. Zie de grafiek hiernaast. Bij dit onderzoek
zijn 967 mensen gedurende 10 jaar gevolgd.

Nieuwe gevallen van kanker in Naila, tussen 1999 en 2004, per 5000 patientjaren

45

40

35

30

25

20

15

10

5

1.000 Duitse artsen luiden de noodklok.
In het Freiburger Appel roepen 1.000 artsen op
tot het sterk verminderen van de blootstelling aan
elektromagnetische straling. Bij hun patienten zien ze een sterke relatie tussen gezondheidsproblemen en
de blootstelling aan straling. Denk hierbij aan hartkloppingen, duizelingen, bloeddrukafwijkingen,
hersendegeneratieve aandoeningen (Alzheimer), hoofdpijn, migraine, chronische vermoeidheid, innerlijke
onrust en slaapproblemen. Deze artsen zien zeer regelmatig dat deze gezondheidsproblemen zeer snel
verdwijnen zodra de blootstelling aan elektromagnetische velden/straling gestopt wordt.
Vooral kinderen en bejaarden zijn erg gevoelig voor dit soort straling.
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Landelijk gemiddelde

Geheel Naila

Tot 400m van zendmast

400m en verder

Franse studie toont aan dat wonen in de buurt van zendmasten slecht voor de gezondheid is. Een
Franse wetenschappelijke studie, gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, toont aan dat wonen
binnen 300 meter afstand van een zendmast de kans op vermoeidheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn,
verstoorde nachtrust, depressiviteit, onconfortabele gevoelens, concentratiestoornissen, duizelingen,
geheugenproblemen, huidproblemen, gezichtsstoornissen en gehoorstoornissen significant verhoogt.
Driekwart van kippenembryo’s overlijdt bij blootstelling aan straling van gewone GSM telefoon
Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de kippenembryo’s overlijdt wanneer deze tijdens de embryonale
fase bestraald worden met een gewone GSM telefoon.

HOE KUNNEN WE DE PLAATSING VERHINDEREN ?
U ontvangt binnenkort een brief (of u heeft deze al) van (meestal) KPMG waarin gevraagd wordt of u
toestemming geeft voor het plaatsen van de zendmast op onze flat. Op dit formulier vult u uw naam en
adres in en plaatst u uw handtekening. Tevens vult u in:
q
q

IK STEM TEGEN PLAATSING VAN DE ZENDMAST
MIJN STEM MAG GEARCHIVEERD WORDEN

Het tweede punt is van groot belang. Wanneer u opgeeft dat uw stem niet gearchiveerd mag worden,
wordt uw stem als een JA, PLAATS DE MAST MAAR-stem geteld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
De brief stuurt u niet terug, maar gooit u in de brievenbus bij huisnummer _____ . Deze persoon zal de
stemmen tellen en kan zien of er genoeg stemmen zijn. Minimaal 51% van de bewoners moet tegen de
plaatsing zijn. Iemand die geen stem uitbrengt, stemt automatisch vóór plaatsing van de zendmast.
Meer informatie over de gezondheidseffecten van straling vindt u op: www.stopumts.nl
LET OP: Ook draadloze huistelefoons (DECT) zijn schadelijk voor uw gezondheid.

