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Geacht college, geachte raadsleden,                                                                 

 

Er is in Europa momenteel veel onrust en discussie over de invoering van 5G. Door Europese en nationale 

regelgeving die gericht is op een zo snel en soepel mogelijke invoering, dreigt de lokale democratie die 

het belang van burgers kan beschermen, buiten spel te komen. Zeker nu door de coronamaatregelen 

raadsinformatiebijeenkomsten en inspreken voor burgers niet meer mogelijk zijn.  

 

Inlezen in deze complexe materie vraagt veel tijd en inspanning. Let’s Talk About Tech nodigt u graag uit 

voor een informatief webinar. 

Daarin geven deskundigen in korte tijd een helder overzicht van de aard van deze nieuwe techniek, 

toonaangevende wetenschappelijke studies en de kernpunten in de discussie over de effecten van 5G op 

gezondheid. Aansluitend geven we aanknopingspunten voor wat u als gemeente in deze voor uw burgers 

kunt betekenen. 

 

Dit webinar vindt plaats op maandag 25 mei 2020 en heeft het volgende programma: 

 

20.00 uur Opening - Sander van den Raadt, Fractievoorzitter Trots Haarlem 

20.05 uur 5G Wat is het en wat zijn de biologische effecten  Dr. Hugo Schooneveld, 

(neuro)bioloog en adviseur van Stichting EHS* 

20.25 uur Hoe kijkt de wetenschap naar 5G? – Animatie 

20.35 uur Gezondheidseffecten van 5G - Rob Verboog, Voorzitter CPLD vereniging* 

20.55 uur Speelruimte van de gemeente – Sander van den Raadt 

21.05 uur Discussie en vragen 

21.30 uur Einde 

 

*Stichting EHS en de landelijke erkende CPLD patiënten vereniging zijn belangenorganisaties voor 

elektrogevoeligen. Ze vallen onder de koepel van stralingsbewuste organisaties Eerlijk over Straling en 

maken beide deel uit van de klankbordgroep van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden. 

Binnen dit kennisplatform bundelen RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom 

en ZonMw hun kennis. 

      

Dit webinar blijft ver van complottheorieën. Ze zijn niet nodig om de situatie te begrijpen en een goed 

beeld te krijgen van de risico’s. Ook verbanden die speculatief zijn en waar nog onvoldoende 

wetenschappelijke onderbouwing voor is, blijven buiten beschouwing. Er is uiteraard gelegenheid tot het 

stellen van vragen.  

 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Wilt u ons laten weten of u hier belangstelling voor 

heeft en zo ja, op welk mailadres u de uitnodiging wilt ontvangen?  

 

We stellen het op prijs als we uw belangstelling uiterlijk 18 mei vernemen via 

5gwebinar@letstalkabouttech.nl 

 

Met vriendelijke groet, 
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