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R E D AK T.I O N E E L AKTIENIEUWS
MOLLIE EN DE GRIESHEELFABRIEK
Soms (?) moeten promi nenten uitki j ken met
wat ze zeggen . Iedere rechtgeaarde antikern
energiedemonstran t neemt tegenwoordig
wel een vaa tje griesmeel of iets dergelijks
mee om t egen kernenergie te prot esteren .
I n ieder geval geeft het weer een paar
leuke ak tiemogelijkheden .

Radioaktief afval'11(:======::)-- Daar 10 ap ril mr. H. Geer
tsema, voorzit ter van de
kommissie Lokatiekeuze Op
slagfaciliteit Radioaktief
Afval (LOFRA) naa r Leeuw
arden kwam om het standpunt
van G.S . t e horen , bes l oten
wij niet op 19 a pr i l t e
demonstre ren , maar op 10 a
pr il.
Met zo ' n 20 demonstranten
t ro kken we door de stad
naar het provinciehuis , ge
kleed i n ge le pl asti c pak
ken, wit geschil de r de ge
zichten en 5 vaten met " ra
di oak tie f afval" voort rol
l end over de s t r aat .
Bij he t pr ovinc i ehuis s tond
al een grote groep men sen
uit drachten, ver t egen
woordigers van de vredes
groep milieudefensie en
ande ren . Op spandoeken ston
den leuzen a ls : ' J o gries
moa l griist us ao n ' en ' op
kernafval kunnen wij niet
leven ' .
Na enige tijd kwam Geertsema
naa r bui ten en wij boden
hem enkele va ten aan . Hier
na ging hij met de aktie
voerders in diskussie .
'Wij he bben toch ook afval
ui t zieke ea:::daL= _

moet toch ok ergens heen~ I
Daar begi en""'dé_H!rén~al-

tijd mee. I ..., .........Iako.org
zie ~~ rdera'l:a ga 2,. e. rd 2014

Er word t wat sf-geschreven
en - vergaderd in dit l and
je . BONK. LPTK , WED . Basis
groepenoverleggen. Pausbe
zoek . voordeurdelers . Je
zou zeggen . daar moet t och
iets uitkomen. HasT het
l ijkt e r op dat de meesten
'al les a l eens gedaan heb 
ben' . Nieuwe mensen worden
daar a l bi j voorbaBt door
on ttDOedlgd .
Wat is verzet t welke vormen
moeten we eraan ge ven. Wat
i s he t nut van ak t i es als
j e er t och ni ees mee be
reikt ?
Hen l i j kt ontmoedigd . op
zoek naaT een nieuwe suk
sesvol le weg . di e niet ge
z i en word t . De oude weg
hee f t i mmers geen sukses op
gel everd I ?
Iiat i s s ukses , goed . Doode
waard e n Bors sel e s taan e r
nog . maar het 1s toch gel uk t
om t in j aar l ang kernenergie
l n Nederland t ot deze t wee
beperkt t e houden.
Direkte s uksessen zijn i n de
t egenbeweging nu eenmaal
moeilijk te behalen . Da t is
i n het verleden zo gewees t
en zal wel zo bli j ven .
We moeten dus kijken naar
i ndi rekte suksessen, dan i s
alles minder frus terend
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Tijdens de dtskussie werd
hij onderbroken door
geroep: 'Eerst een goede op
lossing voor het afval zoe
ken en dan praten wij ver
der'en ook:'geen gelul, weg
met dat spul'.
Friesland keert zich niet
tegen het licht radioaktie
ve afval dat uit ziekenhui
zen komt, maar wel tegen
het afval van kerncentra
les.
Na ongeveer 20 minuten werd
de vergadering voortgezet
en trokken de demonstranten
in een stoet met veel la
waai door de binnenstad
van Leeuwarden.
De aktie is goed in de me
dia terecht gekomen.

Christien
(iets ingekort)

Almelo
De paasmarsen bij de UCN
gingen dit jaar niet door
wegens gebrek aan geld en
menskracht. Het zou dit
jaar de vierde keer geweest
zijn. Jammer voor de mensen
die niet (alleen) harde ak
ties willen ondernemen.
Wel is men daar van plan om
een tribunaal te organi
seren. Het is de bedoeling
de UCN en andere verrij
kingsfabrieken voor de
rechter te dagen; eenzelf
de soort proces als het
Watertribunaal in Rotter
dam twee jaar geleden.

Anti-k.e. avonden Utrecht
Twee door een aantal men
sen uit de AKB georgani
seerde avonden liepen re
delijk. Doel van de avon
den was om de anti-kern
energiestrijd in Utrecht
weer een nieuwe impuls te
geven door mensen de ge
legenheid te bieden nieu
we (basis)groepen te vor
men en ideeën voor een

aktie in Utrecht te beden
ken.
Basisgroepen lijken een
besmet begrip te worden,
bleek op deze avonden.
Veel mensen zien dat
niet (meer) zitten. Wel
zijn er een aantal konkré
te aktievoorstellen uit
gerold en binnenkort zal
er wel het een en ander
gebeuren.
info: Jos 030-314314

Brie.venaktie VMD
De Vereniging Milieudefen
sie is een brievenaktie ge
start tegen kerncentrales.
Deze houdt in dat zoveel
mogelijk mensen een brief
schrijven naar
1. leden van Radeq van

Commissarissen van Elek-

Het rondje langs de gr~epen

op de vergadering van 16
maart jl van het Landelijk
Platform Tegen Kernenergie
leverde het volgende nieuws
op:
Het CDA neemt een heel ster
ke positie in in Brabant.
Provinciaal heeft men geen
bezwaar tegen plaatsing van
kerncentrales of opslag ~an

radioaktief afval. Zodra er
een deskundige op milieuge
bied in een afdeling zit,
is het CDA echter tegen.
Eindhoven is daar een voor
beeld van.

Men wil het idee om met een
energiekaravaah door Brabant
te trekken, nader uitwerken.

De demonstratie op 9 maart
in Middelburg: er waren meer
dan 1500 mensen. Er heerste
een goede sfeer. Jan de
Vries heeft gesproken en
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triciteitsbedrijven
.2. gemeenteraden
3. CDA en VVD-kringen
Iedereen kan een eigen
doelgroep/persoon kiezen.
VMD heeft een gratis aktie
handleiding met daarin de
adressen en voorbeeldbrie
ven. Sukses ermee!
info: VMD, postbus 20050,
1000 HB Amsterdam.
tel. 020-221366

verder werd het woord ge
voerd dodr 66n van de men
sen uit 66n van de plaatse
lijke komitees rond Borssele.
In de plaatsen rond Borss.ele
wordt hard verder gewerkt.
Ue gemeente Sorssele bestaat
uit een vijf tiental oude
dorpskernen; in de ene
plaats na de andere verschij
nen op het ogenblik plaat
selijke komitees.

Op een week-end in Arnhem
(waar vertegenwoordigers
van de vestigingsplaatsen
aanwezig waren) is besloten
een advertentie-kampagne
richting CDA op te zetten.
Die kampagne zal landelijk
gevoerd worden met name op
de potentiële vestigings
plaatsen en de plaatsen
die aangewezen zijn in de se
rie van de eerste 20 'op
slagplaatsen'. We willen op
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die kampagne zo goed moge
lijk inspelen. Oe adverten
tie zal een oproep aan le
den van de Tweede Kamer
van het CDA inhouden. Er
wordt gevraagd om een ener
giebeleid op basis van de
uitkomsten van de BMD. Er
wordt vooral gehoopt op
CDA-ers, die die oproep
onderschrijven, en dan
nog liefst plaatselijke
-en regionale CDA-bestuur
ders. De kampagne moet
nog gevoerd worden voor
het debat in de Tweede
Kamer.

Op 28 februari is er een
avond geweest met IKV
Friesland. De avond is
goed verlopen. Er waren
zo'n 125-150 mensen- we

. hadden er eigenlijk wel wat
meer verwacht.

Er is in Drenthe sprake van
hernieuwde aktiviteit. Zo'n
stuk 8 groepen hebben zich
zelf weer wakker gero~pen

en komen regelmatig bij el
kaar. De milieuraad Drenthe
gaat een uitspraak vragen
van de waterleidingbedrij
ven tegen opslag-ivm moge
lijke bodem(resp.drinkwater)
vervuiling. Een groep is
bezig met voorbereidin-
gen op hoe te reageren op
proefboringen. Er laten
zich daarbij drie fasen on
derscheiden:1-de buro fase,
dat speelt nu al, 2-fase
van boren naast de koepels,
3- fase van boren in de koe
pels. Ieder stadium vraagt
een eigen reaktie.

In Veendam is een politiek
kafee geweest. Dit heeft
wel wat losgemaakt. Er is
daar nu -met steun van het
CDA !- een motie aangeno
men tegen nieuwe -en tegen
bestaande kerncentrales en
tegen opwerkingsfabrieken.
fr werd nog gevraagd wat ze
daaT in Den Haag van wisten.
Maar het antwoord bleef
enigszins onduidelijk.

!r zün plannen om veront
ruste wetenschappers uit VS
over te laten komen naar
Nederland om bijvoorbeeld
te praten over risiko-ana
lyses. Genoemd wordt de

Union of Concerned Scien
tists en mn zekere heer
Thomson.

Er is een forum-diskussie
ge~eest in Overijssel (niet
door .kb georganiseerd)
vÓ'or staten -en gemeente
raadsleden. Als inleiders
traden op vier voorstanders
van ke en ~~n twijfelaar.
De provincie wordt duide
lijk·bewerkt richting pro
kernenergiest.andpunt. De
Overijsselse Milieufedera
tie kreeg een spreekverbod
want, werd ,gezegd. het was
een interne diskussie.

In Utrecht was het plan op
16 febr een optocht door
de Utrechtse binnenstad
te houden. Op het laatste
moment kwamen we er ach
ter dat dat samen viel met
de karnavalsoptocht. Om
al te grote verwarring te
voorkomen, hebben we er
toen van afgezien.

De UF6 transportroutes
zijn veranderd. Er is nu
trouwens sprake van een
soort winterslaap. de groep

Op 8 juni organiseren de We
reldwinkel en het platform
tegen KE Eemsmond een info
markt :
Kernenergie en de derde we
reld.
Plaats: Molenberg, Delfzijl
Tijd 11.00-17.00

Het diskussieweekend van de
AKB is op 26 en 27 mei
(pinksteren) op camping de
Aalfuik, kilweg 41-93, aan
de dort se kil. Kosten ong.
115 pp, voor wie dat niet
kan betalen minder.

Zaterdag B juni, demon
stratie tegen de nieuwe U
raniumverrijkingsfabriek in
Gronau. Meer info:
AKU-Gronau, Siedlerweg 7,
4432 Gronau, tel. 0949
256.22781.
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die zich met de blokkade
akties bezighoudt, is nog
altijd aktief.

Besl!:!.i t !!!!.lijs !.i!!.-~!!!...!:!.!!.LhpT!5.
- Tijdens het tentenkamp met

Pinksteren komen de onder
werpen
- Maak van de verkiezingen

referendum
- Planologische Kernbeslis-

sing Procedures
- Moeilijk-betaalakties
- Afval
alle aan bod.
Voor het punt afval, dat
haast. heeft, is door het
LPTK een apart k05rdinatie
groepje ingesteld, dat
zich bezighoudt met wat
er nu al moet gebeuren.
Een sterk verkort verslag
van de landelijke vergade
ring komt in Opstart. De
uitgebreide notUlen wor
den nog aan enkele mensen
toegestuurd.

- Het secretariaat krijgt man
daat om kleine dingen,
zoals het plaatsen van de
naam LPTK onder een af
fiche, te regelen.

Volgende pLat f or mver qade r Lng
op 15 juni. Tijd: 11.00 uur
Plaats: Aktie Strohalm, Oude
gracht 42, Utrecht.

Zaterdag 4 mei wordt door
het platform een dag geor
ganiseerd voor de gemeentes
die door Geertserna cs voor
de opslag van kernafval zijn·
genoemd.
Plaats: aktie strohalm,
Oudegracht 42, Utrecht.
Info: Fons Fintgens,
Nijmegen.
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Oe Natuur en Milieufede
ratie Overijssel heeft een
kernafvalaffiche ontwor
pen in de formaten 42x60
cm à 1,75; 30x42 cm à 1,50.
Ook als prentbriefkaart
(4 stuks 2,-) inkl. porto.
Te bestellen door het be
drag over te maken op giro
5597959 tnv Natuur en
Milieufederatie Overijssel
te Zwolle.

Het lptk heeft een energie
krant uitgebracht in een
oplage van 100.000 stuks.
Oe krant biedt niet alleen
inhoudelijke argumenten om
tegen kernener~ie te zijn,
maar ook mogelükheden om
plaatselijk daarvoor in
aktie ~e komen: land kopen
via Atoomvrijstaat, ~ei

geren een aantal guldens
van de elektriciteitsreke-

Spljjtstop jrg 1 nr 1
Atoomalarm, LEK-bulletin en
Onderstroom gaan gezamelük
verder in het nieuwe blad
Splütstop. Reden om de drie
bladen samen te voegen was
de behoorlijke terugloop van
het aantal abonnees, zodat
het vele werk niet meer in
verhouding stond tot het
bereik.
Bovendien waren de inhoude
lijke verschillen tussen de
bladen niet bijzonder groot.

Splijtstop wil de strijd
tegen kernenergie en voor
een mens- en milieuvriende
lijk beleid ondersteunen.
Inhoud:
Nee tegen Borssele twee;
het begin van een nieuwe ak
tiegolf; dromen rechters
van atoomstroom?; kernener
gie kan niet, het moet!;
race om mee-r vermogen.

ning te betalen, invloed
uitoefenen op de pano
logische kernbeslissing
ea..
Groepen die in hun plaats
of regio deze krant wil
len verspreiden, kunnen
kontakt opnemen met het
secretariaat van het
lptk, tel. 020-221366.

De aktiehandleiding
voor de brievenkampagne
tegen de (nieuwe) kern
centrales (zie ook on
der aktienieuws) is gra
tis verkrÜgbaar bij MD.
020-221366, vragen naar
Johan Bakker.

Strohalm heeft een nieuw
affiche:'Geen kernenergi~

in onze buurt'.
Aktie Strohalm, Oude Gr~cht

42, Utrecht.

Afval 27
Kernenergie, een achterhaal
de zaak; Interview met Jan
de vries van de Zeeuwse
Milieufederatie overBors
.aeLe ,

Stopkontrakt nr. 12
Rechter verwerpt giroblauw:
hoe de rechter weer voor de
machthebbers kiest, Ooode
waardproces gaat doori
giroblauw in de praktijk:
aankondiging van de giro
blauwtrainingen,
atoomstroomaktie in Nieu
wegein; nieuws dat be-
kend moet zijn.
Bevrijding, april 1985
'Kernenergie in Brabant',
over de grootindustrie,
de ke-lobby, goedkope
grond en van Agt die ZÜn
provincie wil opstoten
in de vaart der volkeren.
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KOLOFON

OPSTART, infobulletin
op initiatief Van het
landelijk platform te
gen kernenergie. Ge
schreven voor en door
groepen die aktief zijn
- of willen worden -
in de anti-kernener
~iestrijd. We hopen
dat de inhoud van Op
start groepen stimu
leert om door te gaan
nieuwe ideeën op te
doen, mét elkaar in
kontakt te komen via
elkaars aktiviteiten
en kennis te nemen van
informatie en van waar
deze te krijgen is. Er
zal in de volle breedte
aandacht besteed wor
den aan kleine en gro
te akties en aktivi"tei
ten in plaats en land.
Verspreiding: Groepen
die in het adressenbe
stand van het platform
zijn opgenomen. Aan
melden bij h~t sekre~a~

riaat. Een kleine bij
drage zal worden ge
vraagd.
Redakt-iemedeill!!rkers:
Liesbeth Hagt, Jos
Verhoeff, Riane de
Koster e.a.
Redaktie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oud~ Gracht 42. 3511
AR Utrecht, tel. 030
314314. Kopij en info
opsturen naar: Sekre
tariaat van het lande
lijk platform tegen
kernenergie, 2e Wete
ringplantso~n 9, 1017
ZO Amsterdam, tel. O~O

221366. ~iro 73219.
Opstart zal ongeveer
10 x per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
sthrijvers(-fsters).
Wij behouden ons het
recht voor artikelen in
te korten. De inhoud zal
zoveel mogeli.jk recht
worden gedaan.
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