Geachte Mevr. U…,
Zoals u bekend, was ik teleurgesteld in het telefoongesprek afgelopen donderdag. Zoals u weet is dit
gesprek er gekomen, omdat ik een klacht heb ingediend bij de Nationale Ombudsman. Dit was omdat
ik de behandeling binnen u ministerie ver onder de maat vond. Ook nu heb ik het gevoel niet serieus
genomen te worden en niet respectvol behandeld te zijn.
In uw mail van 20 april hebt u mij toegekend de antwoorden op mijn vragen te geven in de week van
4 mei. Tijdens het gesprek hebt u dit opgerekt naar over 4 weken en in uw laatste mail (24 april)
geeft u aan voorlopig niet bereid te zijn mijn vragen te beantwoorden, omdat jullie met een derde
partij in kort geding zitten. In 5 dagen hebt u dus 2x uw belofte gebroken. Dit bevestigt mijn stelling
dat u niet respectvol met burgers omgaat.
Overigens lijkt het mij ook vreemd dat u mijn vragen over de huidige straling niet beantwoordt,
omdat u met iemand anders een kort geding voert over enkel en alleen de uitrol van 5G. De overheid
hoort transparant te zijn over dat wat er nu is.
Verder heeft u tijdens het gesprek geen enkele verantwoording getoond, maar verschuilt in al uw
uitspraken achter het RIVM, de ICNIRP en de Gezondheidsraad. Ook als zij u adviseren, dient u de
verantwoordelijkheid op zich te nemen en waar nodig actie te ondernemen.
Uw afdeling heeft mij enkele weken geleden doorverwezen naar het Kennisplatform. Dit
Kennisplatform heeft mij aangeven dat mijn vragen te politiek zijn en mij terugverwezen naar u.
Tijdens het gesprek hebt u opnieuw geprobeerd mij door te sturen naar het Kennisplatform. Duidelijk
geval kastje en de muur.
Wanneer er van u een reactie verwacht werd, kwam u meermalig met de opmerking “ik merk dat
onze paden hier uit elkaar lopen” om daarmee een antwoord te vermijden. Verder hebt u
denigrerende opmerkingen gemaakt als ”u kent de materie niet”.
Ik voelde mij gemanipuleerd door uitspraken als “u bent er bang voor” terwijl ik gewoon ernstige
gezondheidsproblemen ervaar. Dit is alsof je enorme tandpijn hebt, naar de tandarts gaat om het
gaatje te laten vullen en de tandarts zegt “oh, u bent bang voor tandpijn”.
U hebt aangegeven mijn vragen te beantwoorden. Daarbij gaf ik aan echte antwoorden te willen zien
en niet een brief met standaard stukjes, zoals ik die de vorige keer heb gehad. Nu verwijst u in uw
mail gewoon weer naar deze brief als zijnde antwoord. Die brief bevat geen antwoorden op mijn
vragen, anders had ik nu niet dezelfde vragen gesteld.
Zoals ik tijdens het gesprek heb aangegeven heb ik geen behoefte aan een gesprek met het
Kennisplatform, omdat ik daar al uitgebreid mee gesproken heb. Op het aanbod mij in contact te
brengen met een deskundige van het RIVM, wil ik bij nader inzien wel ingaan. Ik maak graag gebruik
van uw aanbod om ons in contact te brengen.
Met vriendelijke groeten,
Jolanda van den Berg

