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In het web van het WEF -
Apeldoorn eerste Smart City op
basis van geheime
overeenkomst

Datum: 6 februari 2022 
Mens en Macht
Sylvia Slegers

Apeldoorn is door het World Economic Forum
(WEF), zonder overleg met haar inwoners,
omgetoverd tot eerste ‘Smart City’ van
Nederland. Een onbekend Oostenrijks bedrijf,
RadioLED, heeft een 5G-netwerk uitgerold in de
stad, op basis van een geheime overeenkomst
met de gemeente. De gemeente ontvangt geen
opbrengsten uit het project, de regie ligt geheel
bij RadioLED. Dat bedrijf beheert ook de data die
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bij RadioLED. Dat bedrijf beheert ook de data die
worden verkregen uit duizenden sensoren die de
Apeldoornse burgers overal volgen.

Apeldoorn Smart City is slechts een van de vele
projecten die het WEF in Nederland uitvoert. De
netwerkorganisatie uit het Zwitserse Davos is via
vele tentakels verweven met Nederlandse
beleidsmakers – van koningin Maxima tot Sigrid
Kaag en Mark Rutte – die de globalistische agenda
van grote leider Klaus Schwab, ‘de Great Reset’,
ten uitvoer brengen. Schwab streeft naar een
wereldwijde ‘4e Industriële Revolutie’, die onder
meer moet leiden tot een ‘digitale identiteit’ voor
iedere aardbewoner en zelfs een samensmelting
van mens en technologie, door de implantatie van
chips in het menselijk lichaam. Kritiek op de
invloed van het WEF neemt echter toe. De
organisatie is ondemocratisch en de agenda die
zijn ambassadeurs in Nederland uitvoeren is niet
onderworpen aan parlementair of publiek debat.

Schwab zelf maakt geen geheim van de invloed die
hij uitoefent. In een interview in 2017 op Harvard
vertelt hij openlijk dat het WEF regeringen
penetreert. “Op een receptie van de Canadese
premier Trudeau realiseerde ik me dat de helft van
zijn kabinet mijn Young Global Leader programma
heeft doorlopen”, zei hij. Hetzelfde geldt voor de
regeringsploegen van Argentinië en Frankrijk. Het
WEF biedt een training aan voor ‘politieke
talenten’ die in het verleden is doorlopen door
talloze wereldleiders, waaronder Angela Merkel,
Emmanual Macron, Nicolas Sarkozy, Tony Blair en
Bill Gates. “Schwab kan iedere wereldleider
bellen”, onthulde WEF-lid Ben Verwaayen,
officier in de Orde van Oranje Nassau, in een
interview.
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een primeur in Nederland. Maar wat dit bedrijf
doet met de data die het verzamelt over de
Apeldoornse burgers en wat er verder voor
afspraken zijn met de gemeente, wordt geheim
gehouden. Navraag bij de gemeente levert niets
op.

Apeldoorn is eind 2021 als eerste gemeente in
Nederland gestart met het Smart City Project. Een
traject waarbij de stad - in samenwerking met het
techbedrijf RadioLED - wordt voorzien van een
razendsnel en gratis openbaar 5G-netwerk, met
verkeerslichten die regelen dat fietsers als het
regent niet al te lang op groen licht hoeven te
wachten, lichtjes op een kruising die aangeven of
er een andere weggebruiker in aantocht is en
sensoren die bijhouden hoe schoon de buitenlucht
is.

Dit alles zou moeten bijdragen aan een leefbare
stad en de benadering van vraagstukken op het
gebied van duurzaamheid, klimaat, wonen en
verkeer. Voorstanders zeggen: “Slim, zo zal het
leven in de stad efficiënter, gemakkelijker en
leuker worden”. Maar wat weten we eigenlijk van
het bedrijf RadioLED? Wat houdt het Smart City
Project concreet in en wie profiteert ervan?
Hoeveel antennes komen erbij en waar worden ze
opgehangen? Hebben burgers inspraak? Wanneer
is de rest van Nederland aan de beurt? En ook: hoe
zit het met de privacy en wat zijn de risico’s voor
de gezondheid?

RadioLED is een Oostenrijks techbedrijf dat
draadloze netwerken met een eigen gepatenteerde
technologie ontwikkelt, bouwt en exploiteert in
binnen- en buitenland. Voor de uitvoering van het
Smart City Project hebben de gemeente Apeldoorn
en RadioLED in 2021 een geheime overeenkomst
gesloten waarin aan RadioLED toestemming werd
verleend om 500 kleine zenders (vierkante witte
kastjes) aan lantaarnpalen te bevestigen. De
kosten tot nu toe bedragen 1,7 miljoen euro. Het
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g , j
project komt overigens uit de koker van het World
Economic Forum (zie artikel op p. 8-9).

In de toekomst zal het aantal witte kastjes in de
openbare buitenruimte worden uitgebreid. De
totale kosten van dit project zullen naar schatting
17,8 miljoen euro bedragen en komen volledig
voor rekening van RadioLED. Over hoe deze
investering terugverdiend wordt, geeft het bedrijf
geen openheid, maar het ligt voor de hand dat het
gaat om het verzamelen en verkopen van data. Een
lucratieve business waarbij de burger het kind van
de rekening is. De gemeente Apeldoorn ontvangt
geen opbrengsten uit het Smart City Project, alle
winst is voor RadioLED.

De volledige regie over het Smart City Project ligt
dus in handen van een onbekend Oostenrijks
techbedrijf. Desalniettemin valt er op de site van
de gemeente Apeldoorn te lezen dat zij het Smart
City Project vormgeven “samen met inwoners,
bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen.
Daarbij stellen we ons altijd de vraag: willen we
wat kan?” Maar waarom heeft de gemeente dan
een geheime overeenkomst met RadioLED
gesloten? En waarom beantwoordt de gemeente
Apeldoorn vragen van burgers met de mededeling
dat zij zich met inhoudelijke vragen over het
Smart City Project dienen te wenden tot
RadioLED? En zitten inwoners eigenlijk wel op het
Smart City Project te wachten?

De leden van de Werkgroep Bezorgde Burgers in
ieder geval niet. Een van de initiatieven van deze
werkgroep is de petitie ‘Stop Smart City Apeldoorn
en de uitrol van de kastjes van RadioLED’ waarin
de Apeldoornse bestuurders worden opgeroepen
de uitvoer van de Smart City onmiddellijk te
staken totdat burgers volledig zijn geïnformeerd
en inspraak en inzage hebben gekregen en totdat
er duidelijkheid is over de aansprakelijkheid van
schade op het vlak van privacy en/of gezondheid.
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De geheime deal die Apeldoorn met RadioLED
heeft gesloten, doet sterk denken aan de -
destijds- eveneens geheime deal die het ministerie
van Economische Zaken sloot met
telecombedrijven, waarin vastgelegd werd dat
gemeenten buiten spel kwamen te staan en de
Nederlandse bevolking geen bezwaar kon maken
tegen de uitrol van (toekomstige) draadloze
communicatienetwerken.

Apeldoorn mag dan de eerste gemeente in
Nederland zijn waar het Smart City Project ten
uitvoer wordt gebracht, ook voor de overige
gemeenten staat dit project op de agenda. Het
politieke debat over het dossier straling en 5G in
politiek Den Haag is inmiddels echter volledig
verstomd. Desalniettemin blijkt uit het in 2020
door de Gezondheidsraad gepubliceerde
adviesrapport ‘5G en Gezondheid’ dat de invloed
van 5G op de gezondheid deels nog niet is
onderzocht, dat de daadwerkelijke
gezondheidsrisico’s niet bekend zijn en dat
samenhang tussen 5G en gezondheidsschade voor
een aantal ziekten niet is uit te sluiten. Feitelijk
maakt dit ons tot proefkonijn. Dit rapport heeft
eind 2020 drie keer op de agenda gestaan in de
Tweede Kamer, maar de bespreking ervan is
telkens uitgesteld. Sindsdien is geen enkele
politicus erop teruggekomen.

De eerste fase van 5G (veiling 700, 1400 en 2100
MHz) is inmiddels een feit. Opbrengst voor de
staat: 1,23 miljard euro. De tweede fase (veiling
van 3,5 GHz) staat voor eind 2022 op de agenda.
Dat brengt ons een landelijke dekking door middel
van een uitgebreid netwerk van 5G small cells
(micro-antennes). Daarmee zal onze privacy
letterlijk op straat belanden en de deur naar een
controle-staat wagenwijd open staan.

i d
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Globalist Surveillance State: WEF Begins
Secret 'Smart City' Operations in the
Netherlands

 Amy Mek  June 18, 2022  10 comments  6 min read

Apeldoorn has been transformed by the World Economic Forum (WEF), without
consulting its residents, into the �rst ‘Smart City’ (surveillance city) of the
Netherlands.

An unknown Austrian company, RadioLED, has rolled out a 5G network in the city
based on a secret agreement with the municipality. The municipality receives no
revenue from the project; the direction lies entirely with RadioLED. The company
also manages the data obtained from thousands of sensors that follow Apeldoorn
citizens everywhere.
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Apeldoorn Smart City is just one of the many projects that WEF is implementing in
the Netherlands. The network organization from Switzerland is intertwined
through many tentacles with Dutch politicians – from Queen Maxima to Sigrid
Kaag and Mark Rutte – who are implementing the globalist agenda of the great
leader Klaus Schwab, the ‘Great Reset’.

Schwab seeks a global “4th Industrial Revolution,” which should include a “digital
identity” for every inhabitant of the earth and even a fusion of man and
technology through the implantation of chips in the human body.

However, criticism of the WEF’s in�uence is growing. The organization is
undemocratic, and the agenda its ambassadors implement in the Netherlands is
not subject to parliamentary or public debate.

Schwab himself makes no secret of the in�uence he exerts. In a 2017 interview at
Harvard, he openly explains that the WEF penetrates governments. “At a reception
hosted by Canadian Prime Minister Trudeau, I realized that half of his cabinet had
gone through my Young Global Leader program,” he said.

The same goes for the government teams of Argentina and France. The WEF o�ers
training for “political talents” that numerous world leaders have gone through in
the past, including Angela Merkel, Emmanual Macron, Nicolas Sarkozy, Tony
Blair, and Bill Gates. “Schwab can call any world leader,” WEF member Ben
Verwaayen, an O�cer of the Order of Orange Nassau, revealed in an interview.
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Citizens On The Sidelines

In Apeldoorn, the Austrian tech company RadioLED has rolled out a public 5G
network, a �rst in the Netherlands. But what this company does with the data it
collects about Apeldoorn citizens and what further agreements are in place with
the municipality is kept secret. Inquiries at the municipality yield nothing.

Apeldoorn is the �rst municipality in the Netherlands to start its smart city project
at the end of 2021. A project in which the city – in collaboration with technology
company RadioLED – will be equipped with a superfast and free public 5G
network, tra�c lights that ensure cyclists don’t have to wait too long for a green
light when it’s raining, tra�c lights at an intersection that indicate whether
another road user is approaching, and sensors that monitor the cleanliness of the
air.

All of this is intended to contribute to a livable city and address issues of
sustainability, climate, housing, and transportation. Proponents say, “Clever, it
makes city living more e�cient, easier, and more fun.”

But what do the people know about the RadioLED company? What does the Smart
City project actually entail, and who will bene�t? How many antennas will there
be, and where will they be placed? Do citizens have a say? When will it be the turn
of the rest of the Netherlands? And also: what about privacy, and what are the
health risks?
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RadioLED is an Austrian tech company that develops, builds, and operates wireless
networks with its patented technology at home and abroad.

To implement the Smart City project, the municipality of Apeldoorn and RadioLED
signed a secret agreement in 2021, giving RadioLED permission to install 500
small transmitters (square white boxes) on lampposts. The cost so far is 1.7
million euros. The project was initiated by the World Economic Forum WEF.

The number of white boxes in public outdoor areas will be expanded in the future.
The total cost of this project is estimated at 17.8 million euros and will be borne
entirely by RadioLED.

The company does not specify how this investment will be recouped, but it is
obvious that it is about collecting and selling data. A lucrative business in which
the citizens have to foot the bill. The municipality of Apeldoorn receives no
revenue from the Smart City project, all pro�ts go to RadioLED.

Thus, complete control of the Smart City project is in the hands of an unknown
Austrian technology company. However, the website of the municipality of
Apeldoorn states that it is shaping the Smart City project “together with residents,
businesses, educational and knowledge institutions.”

But then why did the municipality enter into a secret agreement with RadioLED?
And why does the municipality of Apeldoorn respond to questions from citizens by
announcing that they should contact RadioLED with questions about the content
of the Smart City project? And are residents really waiting for this smart city
project?

The members of the ‘Werkgroep Bezorgde Burgers’ (Concerned Citizens
Workgroup) certainly do not. One of the initiatives of this working group is the
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petition “Stop Smart City Apeldoorn and the rollout of the boxes of RadioLED”,
calling on the Apeldoorn authorities to immediately stop the implementation of
the Smart City until citizens are fully informed and given a say, and until there is
clarity on liability for privacy and/or health damages.

The secret contract Apeldoorn signed with RadioLED is strongly reminiscent of the
Ministry of Economic A�airs’ agreement – also secret at the time – with
telecommunications companies, which stipulated that municipalities would be left
out of the loop and that the Dutch population could not object to the deployment
of (future) wireless communication networks.

Although Apeldoorn is the �rst municipality in the Netherlands to implement the
Smart City project, this project is also on the agenda in the other municipalities.
However, the political debate on the radiation and 5G dossier in The Hague has
been hushed up.

However, the report “5G and Health”, published by the Health Council 2020,
shows that the impact of 5G on health has not yet been researched in part, that the
actual health risks are not known, and that a link between 5G and health damage
for several diseases cannot be ruled out.

This, in e�ect, makes us the guinea pig. This report was on the House of Commons
agenda three times in late 2020, but the discussion was postponed each time.
Since then, no politician has returned to it.

The �rst phase of the 5G (700, 1400, and 2100 MHz auction) is now a fact. The
proceeds for the state: 1.23 billion euros. The second phase (auction of 3.5 GHz) is
scheduled for the end of 2022. This will bring nationwide coverage through a
comprehensive network of 5G small cells (micro antennas).

This will literally land our privacy on the street, and the door to the surveillance
state will be wide open.

This article was �rst published in Dutch newspaper De Andere Krant 
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