
 

Inspraak van Rob Brockhus op 7 oktober 2020 

Er zijn slechts drie opties om een virus (covic-19, 20, 21, etc.) te bestrijden i.p.v. te ontwijken, te 

ontvluchten of isoleren wat de overheid doet: 

1) vaccineren (nog niet beschikbaar)  

  2) UV-bestraling (zeer beperkt) 

3) ionisatie (effectief, goedkoop en beschikbaar)  

 

Geacht college en gemeenteraad, 

Mijn naam is Rob Brockhus en redacteur van de Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl  

Ik dank u voor de gelegenheid om inspraak te hebben op dit cruciale beleidsterrein. 

Punt 1: hebt u ooit in de media, kranten, omroepen of in de politiek gehoord van ionisatie? 

Punt 2: Neen? Weet u wat ionisatie van de ademlucht in een binnenruimte inhoudt? 

Punt 3: U hebt gehoord van het voorstel van Maurice de Hond voor ventilatie van schoollokalen? 

Punt 4: Maurice de Hond bepleit het openzetten van de ramen voor ventilatie bij o.a. scholen. 

Punt 5: Veroorzaakt dit niet andere ziektes als griep en longontsteking, ook bij zorginstellingen?  

Punt 6: Wanneer u kiest tussen ventilatie of ionisatie bij scholen en zorginstellingen, wat kiest u dan?  

Punt 7: Weet u niet dat de Tweede Kamer met 55 ionisatoren nu al is beveiligd tegen besmetting? 

Punt 8: Weet u of ook dit gemeentehuis nu veilig is voor besmetting met corona zonder ionisatie? 

Punt 9: U hebt van mij informatie gehad die ook voor de ouders van leerlingen van belang is.  

Punt 10: Op de site van de Sociale Databank Nederland staat veel over het bestrijden van corona.  

Punt 11: De overheid, OMT en RIVM zwijgen stoïcijns alle over ionisatie, evenals alle Kamerleden. 

Punt 12: Alle Kamerleden zijn persoonlijk geïnformeerd over aanpassing van het bouwbesluit. 

Punt 13: Wat gaat Huizen doen met deze informatie om corona en een lockdown te voorkomen? 

Het is voor de raadsleden van belang om de juiste matregelen te treffen, omdat wanneer de 

ouders van een leerling die met longontsteking in de IC belandt er achter komen dat open 

ramen voor ventilatie de oorzaak daarvan is, en de gemeente ionisatie van de binnenruimten bij 

scholen en zorginstellingen nalatig heeft genegeerd, dat dan de rapen helemaal gaar zullen zijn. 

M.v.g. 
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