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           Stichting 

NIEUWSBRIEF februari 2020 

Beste donateur, 

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico (ZPS). Graag willen 

we u als donateur in het vervolg via een nieuwsbrief op de hoogte houden van onze activiteiten. 

Als daartoe aanleiding bestaat informeren wij u ook over eventuele belangrijke nieuwsfeiten be-

treffende de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden. Voor nieuwsfeiten kunt u ook 

altijd onze website raadplegen. 

 

Advisering 

Gedurende het afgelopen jaar hebben we weer meerdere stralingsgevoeligen van dienst kunnen 

zijn met adviezen over afscherming of vermijden van straling. Daarvoor zijn meestal ook metingen 

verricht. Ook in het onderwijs is gebleken dat straling voor sommige kinderen het volgen van de 

lessen op school onmogelijk maakt. 

 

5G 

In 2019 is landelijk gezien veel aandacht geweest voor het naderende 5G. Diverse groeperingen 

reageren naar de overheid en via demonstraties met de boodschap om 5G vooralsnog niet in te 

voeren vóórdat gedegen onderzoek is verricht naar de korte en lange termijn gezondheidseffec-

ten. Als Stichting ZPS hebben wij diverse acties ondersteund en hebben we zelf ingesproken over 

5G in de Commissie Ruimte van Provinciale Staten van Zeeland. 

 

Informatieve raadsvergadering Gemeente Sluis 

In september 2019 hebben we eindelijk de gelegenheid gekregen om in de gemeente Sluis een 

bijdrage te leveren aan een informatieve raadsvergadering. Andere bijdragen kwamen van GGD, 

Antennebureau, Monet (telecomoperators) en ZLTO. Het was een goed bezochte bijeenkomst, 

ook door burgers en we hopen met de gemeente Sluis tot vervolgafspraken te kunnen komen. 

 

Provinciale Omgevingsvisie 

Ook zijn we betrokken bij de totstandkoming van een Provinciale Omgevingsvisie (PROVI). Na een 

aantal bijeenkomsten met vele belanghebbenden hebben we in oktober 2019 een zogenoemde 

bouwsteen 'Straling' ingeleverd. In deze bouwsteen pleiten we onder meer voor stralingsarme 

gebieden en drastische verlaging van blootstellingslimieten. De Omgevingsvisie moet, volgens 

huidige planning, op 1 januari 2021 van kracht worden tegelijk met de Omgevingswet. 

 

Raadsledenspreekuur Gemeente Goes 

In december 2019 hadden we bij de Gemeente Goes de gelegenheid om tijdens het raadsleden-

spreekuur uitleg te geven over de gezondheidsrisico's  van straling in het algemeen en van 5G in 

het bijzonder. Nadien hebben we nog een vraag gekregen om meer informatie te verschaffen. Wij 

zijn van plan om ook in Goes in een informatieve raadsvergadering meer informatie te geven. 
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Regiobijeenkomsten 

Onze secretaris heeft, als regiocontactpersoon van Stichting EHS, in oktober weer de bijeenkomst 

Regio Zuid bijgewoond. Daar is besloten om dat niet meer gezamenlijk als Noord-Brabant en Zee-

land te organiseren. Tijdens onze laatste vergadering is besloten om in Zeeland weer iets van een 

regiobijeenkomst te organiseren en ook om een begin te maken met het aantrekken van vrijwilli-

gers. Met een groep vrijwilligers hopen wij extra inzet te krijgen om mede diverse activiteiten te 

organiseren. Dus mocht u iemand kennen die graag met ons zou willen meewerken, dan horen 

wie dat heel graag. 

 

Nieuw bestuurslid 

In november 2019 hebben wij met genoegen een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Heleen 

van Leerzem wil zich graag inzetten voor onze stichting en is zeer gemotiveerd om te waarschu-

wen voor de introductie van 5G. Daarnaast zal Heleen zich ook bezighouden met vrijwilligers. 

 

Film- en lezingenmiddag 

Graag willen wij u wijzen op een film-/lezingenmiddag die waarschijnlijk dit voorjaar in Middelburg 

zal plaatsvinden. Het gaat om een korte documentaire over het leven van een gezin waarvan 

meerdere leden ernstig beperkt zijn in hun dagelijks leven door gevoeligheid voor straling. Doel 

van de middag is om aandacht te vragen voor en informatie te geven over de (ernstige) gezond-

heidsrisico's van straling.  

 

Donateurs 

Met deze nieuwsbrief willen wij onze donateurs bedanken voor hun steun, die voor ons als stich-

ting maar zeker ook voor de gedupeerden van groot belang is. Wij hopen ook dit jaar weer op uw 

steun. 

Vriendelijk verzoeken wij u uw toegezegde donatie voor 2020 over te maken naar bankrekening 

nr. NL66RBRB 0778 1194 59, ten name van Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico te Zierikzee. 

 

Vriendelijke groeten, 

Bestuur Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico 

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar familie, vrienden of kennissen, samen maken we het ver-

schil. 

Heeft u onze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen, maar wilt u deze vanaf nu liever zelf ontvangen?  

Meld u dan aan via stralingsrisico@zeelandnet.nl 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, email ons voor uw afmelding. 

Wij nemen uw privacy serieus. Zie onze privacyverklaring voor meer details. 

 

Volg ons via facebook of YouTube 
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