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CULEMBORGSE BURGERS VRAGEN DE GEMEENTE OM 
EEN ONDERZOEK 

Straling zie je niet. Dan wordt het al moeilijk om het serieus te nemen. 
Maar wil het zeggen dat die straling er niet is? Wifi zie je niet, maar we 
zijn blij dat het bestaat. Hoe zit het met al die apparaten om ons 
heen, op onze tafel of in onze tas? Mobiele telefoons, computers, 
tablets, ja, al dat draadloze verkeer veroorzaakt straling. Die 
elektromagnetische straling wordt steeds meer. Is dat erg? Nee, zeggen 
de overheid en de telecomgiganten. Niets aan de hand dus. Maar ja, 
dat hebben ze over het klimaat, over planten en dieren die uitsterven, 
ook gezegd. 

Wetenschappers waarschuwen voor het opvoeren van al die straling: 
niet doen! 4 G is echt al meer dan genoeg en stop met de invoering van 
5 G! 

Een groeiende groep inwoners uit Culemborg en omstreken maakt zich 
echt zeer bezorgd. Is die opvoering van straling echt nodig, moeten we 
in Culemborg daaraan meedoen? Of is genoeg, genoeg?  

We vragen de gemeenteraad, burgemeester en wethouders in 
Culemborg om een onderzoek. Meet nou eens hoe het met de 
elektromagnetische straling hier gesteld is. Wij willen eigenlijk wel 
weten hoe het in onze straat, wijk met die straling staat. We willen 
dan ook weten hoe die straling toeneemt met op iedere straathoek een 
5G zendmast. Niet: ‘stil maar’, wacht maar, alles komt goed… Wij laten 
ons geruststellen door feiten en niet door mooie woorden. 

Wij verzoeken gemeenteraad en het college van Culemborg daarom, 
wellicht wel als eerste Nederlandse gemeente, om: 

1. Uitstel van de invoering van 5 G in de gemeente Culemborg en de 
directe omgeving totdat grondig onafhankelijk onderzoek naar de 
eventuele gezondheid risico’s voor mensen, dieren en planten en 



2. door een onafhankelijke daartoe bevoegde instantie, in overleg 
met de Vemes , een nulmeting te laten uitvoeren naar het 1

stralingsniveau van dit moment in Culemborg en directe 
leefomgeving, zodat zichtbaar gemaakt wordt wat we nu niet 
zien.  

In de brief, die de groep verontruste burgers aan gemeenteraad en het 
college van Culemborg voorleggen, wordt het verzoek tot een 
nulmeting gedaan en tegelijkertijd doet het Culemborg 5G Collectief 
het aanbod om bij te dragen aan een informatieoverdracht die 
gemeenteraadsleden en het college van B en W in staat stelt zich een 
oordeel te vormen over het belang van dit verzoek. De groep stelt voor 
om zo spoedig mogelijk in een open gesprek de mogelijkheid en 
wenselijkheid van de gevraagde nulmeting nader te bezien. 

Voor nadere inlichtingen: 

Het Culemborg 5 G Collectief 

 De VEMES is de beroepsvereniging van professionals die in Nederland werkzaam zijn op het gebied van 1

elektromagnetische straling en gezondheid.


