Nederlandse regering wil gemeentes verplichten 5G te
implementeren
Behalve dat Nederlanders op ondemocratische wijze een nieuwe
technologie wordt opgedrongen vanuit de EU, is 5G nergens ter
wereld wetenschappelijk aantoonbaar veilig gebleken voor levende
wezens. Sterker nog: Er zijn duizenden artikelen en
wetenschappelijke studies die de schadelijke effecten van de straling
van elektromagnetische velden (EMV) door het huidige 3G en 4G
mobiele netwerk aantonen.

Welke steden en staten weigeren terecht 5G?
Brussel, Florence, Genève, Japan, 25 staten in de V.S. en 4 kantons in
Zwitserland hebben 5G tot nu toe hebben geweigerd. De
gezondheidsgevolgen voor mensen, planten en dieren worden te groot
geacht door deze staten en steden. In Nederland zijn inmiddels 25
gemeentes die zich verzetten tegen de verplichte uitrol van 5G.
5G en de bijen
Amsterdam werd in 2015 door het AD nog “het walhalla voor bijen”
genoemd vanwege haar vele bloementuinen en 650 bijenkasten
verspreid door de stad. Maar uit allerlei onderzoeken is gebleken dat
bijen juist verdwijnen door zendmasten en teveel electrosmog.
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/honingbijenverdwijnen-door-zendmasten~ad4b64ac/ Blijft er nog iets over van dit
“Walhalla voor bijen” als er 10.000 5G-zenders worden geplaatst in
Amsterdam? Meer info: www.verminder-electrosmog.nl

Rigoureuze bomenkap in Nederland
Het afgelopen jaar zijn er heel veel gezonde oude bomen omgezaagd
door Nederlandse gemeentes, provincies en de regering onder het
mom van “veiligheid” en “herinrichting”.
Een heel aantal Nederlanders was daar erg geschokt en
verontwaardigd over en heeft een bomenkapmeldpunt opgericht en
meerdere petities de ronde laten doen: www.bomenkapmeldpunt.nl/

Welke agenda’s zitten er achter de bomenkap?
Welke agenda’s gaan er schuil achter deze waanzinnige bomenkap?
Velen weten af van de biomassacentrales, waarin hele bossen met
gezonde bomen verdwijnen. Maar wie heeft er wel eens gehoord van
een 5G-beleidsnota uit G.B., waarin staat dat hogere brede bomen in
steden de stralingsverbinding van 5G in de weg kunnen staan en deze
bomen dus omgezaagd worden? Voor velen is dit verhaal nieuw en
onbekend. Lees: https://www.transitieweb.nl/gezondheid/5g-en-degrootschalige-bomenkap/

Bomenkap in Amsterdam, laat uw stem horen!
In Amsterdam zijn na de Frederik Hendrikstraat en het Oosterpark
nu de Rozengracht en de Eerste van Swindenstraat aan de beurt voor
bomenkap. Is het niet bizar hoe een groen Amsterdams bestuur zo aan
het bomen zagen is geslagen? Wie worden hier beter van denkt u?
Tot 7 Oktober 2019 kunt u het inspraakformulier invullen en tégen de
bomenkap stemmen, omdat bomen zorgen voor schaduw, koelte en
zuurstof. Laat uw stem horen!
https://www.amsterdam.nl/projecten/raadhuisstraat/nieuwsherinrichting/inspraak-herinrichting-rozengracht/

