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Inspraak-een oor aangenaaid
De planologische kernbeslissing
wordt kritisch gevolgd door een
aantal landelijke milieuklubs
die voor deskundig tegenwicht
in de zalen bij de inspraaka
vonden zorgen. In Heinkenszand
(Borssele) probeerde men dat
te verhinderen door een aantal
keren de microfoon af te zet
ten (!). Goedkoper kan het
niet!
De meeste plaatselijke aktie,
groepen hebben ook op een am
dere manier van zich laten ho
ren. Vanwege de kopijsluitings
datum echter hier alleen een
verslag van Borssele, moerdijk
en de NOP en wat men van van
plan is op de Maasvlakte en in
de Eemsmond.
Borssele
In Heinkenszand zaten zo'n
400 mensen in de zaal, waarvan
ongeveer honderdvijftig uit
(energie)groepen afkomstig.
70 mensen luisterden aandachtig
met aangenaaide oren. De drie
landelijke deskundigen uit de
milieuhoek hoefden niet zoveel
te zeggen: de men~n~.Jl!,e====,1
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AKTIENIEUWS
Impuls
Het moment lijkt daar waarop de AKB uit
de inzinking van een aantal jaren, na
moeizaam te zijn opgeklommen s inds vorig
jaar een nieuwe i mpul s krijgt. De bewe
ging wordt gesteund door de protestmomen-
ten van deze maanden en het olifant-in-de
porceleinkast bfleid van dit kabinet.
Huisvrouwen, 50 ers, brabanders en rand
stedeli jke aktievoerdes sluiten de handen

ineen voor een hernieuwde po
____________~ging de olifanten tot staan te

brengen,daarbij geholpen door
de wraak van Mr. Jhr . de Braauw.
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De eerste OPSTART na de
vakantie. Veel akties zijn
er niet gebeurd. maar op
het voorbereidingsEront
gonst het van de ak t i vi 
tetten. Dat moet ook wel.
want de inspraak (nou js.
i ns praak? ) VBn de planolo
gische kernbeslissing
l oopt tot 1 november.
Aandacht daarvoor dus i n
deze OPSTART. Verder zijn
er ook buitenparl ementai re
akties gepland . De noemer
weeronder dat gaat pleece
vinden is een terreinbe
zetting .van het industrie
gebied Moerdijk. Volgens
alle berichten en deskun
digen komt daar minstens
één kerncentrale.
Verder nieuws over Atoom
vrijstast. dat bijna
iets gekocht had bij al
melo.



AKTIENIEUWS

PLATFORM

de diskussie iedere keer weer
afgebroken, maar dat was te
verwachten. Iemand die f7500
opstrijkt om een kerncentrale
te verkopen, moet dat ook goed
doen.

Moerdijk
De regionale pers in Noord-Bra
bant spreekt al van een 'nu
kleair pretpark Moerdijk'.
B&W van klundert doen er in
ieder geval alles aan om dit
te verwezenlijken. Was het
eerst al erg genoeg dat B&W
van Klundert het nukleaire
afval akstpteerde, er was toen
nog wél de voorwaarde dat er
dan niet nog ook eens kern
centrales bij zouden komen.
Dit laatste is nu ook geen
beletsel meer. De burgemees
ter van Klundert sprak in dit
verband zelfs van het ' psy
chologisch akseptatievermogen
van de Klundertse bevolking'
De 'voorlichtingsavond in Ze
venbergen is één gigantisch
protest tegen kernenergie en
tegen de ondemokratische manier
van beslissen geworden. Er
zou een petitie worden aange
boden. Dat is er één geworden
met maar liefst 600 handteke
ningen. Toen de voorlichtings
film startte werd het kommen
taar onverstaanbaar door een
aanhoudend applaus. Borden die
voor het scherm werden gehouden
en verwijderd werden vervangen
door mensen die ervoor gingen
staan. Op de vraag ven de voor
zitter of er wellicht nog
mensen voor informatie gekomen
waren gingen slechts 20 handen
omhoog. Net als in Heinkenszand
probeerde men met vergadertrucs
de diskussie in goede banen te
leiden, maar zelfs de keurigs
te oude dametjes bleken kwaad
over de manier waarop zij
bedonderd waren.
Iemand stelde voor om de kern
centrales dan maar op de zand
platen voor de Nederlandse kust
te zetten -net als in Japan
dan lopen ze met vloed vanzelf
onder' Kortom iedereen, van
jong tot oud, van Amsterdam tot
Moerdijk, kankerde, was woest.
Op alle mogelijke manieren had
men geprobeerd dit te voorkomen.
Mensen uit de plaatsen in de om
geving hadden voorrang om bin
nen te komen, omdat men bang
was voor grootstedelijke aktie-

voerders - er waren zelfs twee
ME busjes gezien- maar duide
lijk werd dat ook de brabanders
het niet leuk vinden als er z6
met hen wordt omgegaan.
De vereniging milieugroep Moer
dijk was ook enthousiast over
de grote opkomst. Maar zij heb
ben toch ook een kater aan de a
vond overgehouden: mensen uit
de regiO hebben te weinig de
kans gekregen om vragen aan
het forum te stellen. Hier-
door ontstond een strijd tus
sen tegenstanders van kernener
gie onderling, wat natuurlijk
een kolfje naar de hand van de
heren achter de tafel was.

Noordoostpolder

De wekgroep NOP vond de avon
den van de PKB een farce die
geen enkel positief effekt zou
den opleveren. Zij hadden er dus
bewust voor gekozen om in eerste
instantie niet in diskussie te
gaan. Integendeel zij wilden
hun woede over de poppekast goed
duideljik maken.
Aan het begin van de avond, be
zocht door een slordige duizend
mensen werd een spandoek voor
de tafel uitgerold terwijl ande
ren de mikrofoon snoeren doorknip
ten. Helaas deed één mikrofoon
het toch nog en werden de ande-

Het .grootste deel van de ver
gadering is gepraat over de
PKB-procedure en de moerdijk
bezetting. Daarover elders in de
OPSTART.
Zeeland organiseert nog het een
en ander in het kader van het
internationale jongerenjaar.
Op 21 september in Hoogezande en
14 september in Middelburg
staan ze met een kraam en evt.
poppekast.
De We Wi nijmegen is namens
het platform gevraagd de MER
afvalopslag kritisch te volgen.
TH Twente en TH Delft zijn ge
interesseerd.
Helaas is het niet gelukt een
platform Maasvlakte op te
richten.

- 2 -

re snel vervangen.
Ook had men doorverbonden stek
kers meegenomen om de film uit
te schakelen. Dit js een aantal
keren gelukt.
Ook werden rookbommen neergelegd
en achter het podium werden een
aantal traangaskapsules kapotge
trapt. Kortom een enorme rot
zooL" een echte 60er jaren hap
pening, maar dan in de polder."
Door een charge van stillen wer
den ongeveer twintig mensen de
zaal uitgewerkt.
Iemand heeft toen de boel ge
sust, omdat niet de bedoe
ling was dat de boel helemaal
zou escaleren.
Het was overigens beslist niet
zo, wat wel in de krant heeft
gestaan. dat de 'relschoppers'
zoals dat dan maar al te grif
genoemd wordt, 'van buiten kwa
men. Het waren wel degelijk voor
het overgrote deel mensen uit
de buurt.
Goed, de poppekast gaat door.
De diskussie die toen, onderbro
ken door boe- geroep, ontstond
ging overigens niet over de
plaats van de nieuwe kerncen
trale, maar veel meer over de
gevaren en nadelige effekten
van kernenergie.
Een leuk effekt van de hele toe
stand was wel dat een heleboel
nieuwe jonge mensen de anti-

Het overleg tussen de afval
plaatsen gaat gewoon door.

De publiekskampagne voor de
verkiezingen:
Aktieweek 7-13 april 1986.
Eerste kontakt gelegd met FNV
Plan om enkele honderdduizen
den folders te maken.

De kettingaktie tegen kernreak
tie heeft al bijna 6000 re
akties opgeleverd. In totaal
f 35.504,61 (wie heeft nou die
ene cent gestort).
Overigens zijn de uitgaven
struktureel groter dan de in
komsten
Portokosten moeten niet door het
fonds maar door de ontVangers
betaald worden



kernenergiebeweging in.de
NOP komen versterken.
Wat jammer was trouwens, was
dat de boeren, die vanwege het
droge weer lang op het land had
den gewerkt, de zaal niet meer
inkonden omdat deze al vol zat.

Maasvlakte en Eemsmond
Bij de voorlichtingsavond in
Brielle i8 men van plàn een
eigen manifestatie te houden.
Mensen zij n opgeroepen om~
naar de overheidsfarce te saan
Bij Uithuizen probeert men zelf
achter de voorlichtinsstafel te
komen. Zo niet wil men weslopen
(overigens moest daar het plan
nos uitgewerkt worden-red.).
Info: bij de groepen, centraal
bij Ludi Olthoff, tel. 030
331328.

Moerdijkbezetting
De moerdijkbezetting, tenminste
de voorbereidingsgroep, heeft in
de zomer (ook) driftig verga
derd. De bezettins van het Moer
dijkterrein zal plaatsvinden op
5, 6 en 7 oktober.
Zaterdag, de dag van aankomst,
bezetten we met z'n allen het
terrein. Dag zal niet moeilijk
zijn, want het is enorm sroot en
aan alle kanten open.
Voor zondag en maandag zijn al
aktieplannen gemaakt: een leuke
piknik in de tuin van Gijs va~

Aardenne• Deze woont in Dor
drecht. Er zal vanaf het kamp
een bus vertrekken. Mensen die
niet aan het kamp meedoen maar
toch willen piknikken: om half
twee verzamelen voor het station
in Dordrecht.
Qp maandag 7 oktober is er een
aktie gepland bij het industrie
en havenschap Moerdijk. deze
moet wat tijd en preciese vorm
betreft nog verder ingevuld wor
den.
Haar iede. groep wordt opgeroe
pen ook zelf dingen te bedenken.
Dat kan variëren van het bouwen
van hutten tot een supersnelle
aktie bij een (andere) politi
cus. Voorop staat wel dat er van
onze kant uit geen geweld ge
bruikt zal worden.
In de bijsevoegde brochure staan
wat aktieobjekten genoemd, er
zijn er zat. Gebruik je kreati
viteit!

Ook in de regio is men driftig
aan het voorbereiden. Woensdag
28 ausustus was daar een druk
bezochte vergadering, waarop
bleek, dat men het ook daar
tijd vond voor geweldloze bui
tenparlementaire akties.
Vooral nu bekend is geworden
dat zowel de gemeente klundert
als (vermoedeijijk) het indus
trie en havenschap Moerdijk

nog voor alle inspraakrondes
geweest zijn de buit in de vorm
van minstens één en liefst twee
kerncentrales binnen willen ha
len.
De komende weken gaat men daar
de overheid wat tegenwicht bie
den door zelf de bevolking doo
door middel van een huis aan
huis folder te informeren.
Op 5 oktober, de eerste dag
van de terreinbezetting, is een
estafette gepland door de dor
pen in de regio. Iedereen wordt
opgeroepen eraan mee te doen.
Verder worden akties tegen het
IHH voorbereid.
Info landelijk:Swee~tsde landa
straat 73, Arnhem, vrijdagmid
dag van 2 tot 5, tel. 085-514957
Regio Brabant: Wim Haalboom,
013-3~~25.

Afval
Nog nieuws van het afvalfront:
in Bergen op zoom organiseerde
het komitee bezorgde Bergenaren
een enquete onder de bevolking
Hieruit bleek dat een overgrote
meerderheid tegen de opslag van
RA-afval in die gemeente was.
Het komitee hoopte met dit feit
de gemeenteraad onder druk te
zetten om nee te zeggen tegen
het afval. Helaas heeft de raad
de deur op een kier gehouden
door alleen de komst van hoog
radioaktief afval af te wij
zen.

Hoger beroep tegen de staat
De vereniging milieugroep Moer
dijk heeft het kot geding dat
zij hadden aangespannen tegen
de staat, verloren. Zij gaan nu
in hoger beroep. Inzet van het
kort geding was:" de koppeling
van de schuldenlast van het In
dustrie en havenschap moerdijk
aan een inspanningsverbintenis
tot het verlenen van de vergun
ningen voor de opslag van RA
afval op het IHM-terrein."

Het hoger beroep spannen zij
aan omdat de gang van zaken met
betrekking tot de koppelverkoop
in strijd is met een nieuw arti
kel in de grondwet. Dat zegt:
"De zorg van de overheid( ••• )
is gericht op( ••• )de bescherming
en verbetering van het leefmi
lieu." In het hoger beroep gaat
het erom of dit artikel een
grondrecht is. Dit is van belang
omdat een grondrecht een recht
is waarop iedereen
een beroep kan doen. Het is dus
voor de hele milieubeweging van
belang.
De VMM' vraagt dad ook om fi
nanciele steun.
Info: Gerard Verbeeke, tel.
01683-2661
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ATOOMVRIJSTAAT OP ZOEI

Sinds dec. 1983 heeft de stich
ting Atoomvrijstaat 4 stukken
land aangekocht; 3 rond de
vliegbasis Woensdrecht en 1 in
de buurt van Volkel.

KERNCENTRALES

Dat de aandacht tot nu toe
gericht is geweest op militai
re kerngeweldobjekten komt
vooral door alle akties en aan
dacht rond de plaatsing van
kruisraketten. Nu vindt Atoom
vrijstaat het echter hoog tijd
worden om ook in de buurt van
'kernenergiegeweld objekten'
een luis in de pels te worden.
Niet dat we nu door alle publi
citeit rond de nieuw te bouwen
centrales wakker geschud
zijn; in het 'geniep' zijn we
al bezig geweest met het in
kaart brengen van de diverse
lokaties en het zoeken naar
eventueel aan te kopen land.
Ook zijn we in de omgeving van
Almelo (ook interessant, niet
waar••• ) in een vergevorderd
aankoopstadium geweest. Toen
men echter hoorde wie we waren
ging de koop niet door.

HELP

Vooral omdat we zo min mogelijk
ruchtbaarheid aan onze aankoop
aktiviteiten geven blijkt het
moeilijk te zijn, om aan vol
doende mensen te komen, die
voor ons op zoek gaan naar ge
schikte stukken grond. Vandaar
deze noodkreet; help zoeken
naar geschikte grond, zodat we
ook in de buurt van kercentra
les (of aanverwante gruwelob
jekten) onze akties kunnen
voortzetten.

SCHATKIST

We hebben nog een probleem; de
schatkist is leeg
Na de aankoop van een huis in
Woensdrecht, waarvan de over
dracht 30-8 heeft plaatsgevon
den, hebben we alleen nog maar
een hypotheekschuld van f40.000
en verder niets. Gelukkig heeft
alle commotie onder de plaat
selijke bevolking en alle pu
bliciteit die daar uit voort
vloeide er voor gezorgd dat de
hypotheek zo laag bleef. Maar
we hebben geld nodig willen we
de aktiviteiten van Atoomvrij
staat voort kunnen zetten.

Voor info: Stichting Atoom
vrijstaat, postbus 80159,
1005 BD Amsterdam, tel. 020
123995, 279013, 162828.
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Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
sChrijvers(-fsters) •
Wij behouden ons het
recht voor artikelen in
te korten. De inhoud zal
zoveel mogelijk recht
1IT0rden gedaan.

OPSTART, infobulletin
op initiatief van het
landelijk platform te
gen kernenergie. Ge
schreven voor en door
gràepen die aktief zijn
- of willen worden -
in de anti-kernener
9iestrijd. We hopen
dat de inhoud van Op
start groepen stimu
leert om door te gaan
nieuwe ideeën op te
doen, ~ét elkaar in
kontakt te komen via
~lkaars 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: ~roepen

die in het adressenbe
stand van het platform
zijn opgenomen. Aan
me,lden bij lorèt sekreta~,

riaat. Een kleine bij
drage zal worden ge
vraagd.
Redaktiemede~§rkers:

Liesbeth Hagt, Jos
Verhoeff, Riane de
Koster
Redaktie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oud~ Gracht 42, 3511
AR Utrecht, te~. 030
314314. Kopij en info
opsturen naar: Sekre
~ariaat van het lande
lijk platform tegen
kernenergie, 2e Wete
ringplantsoen 9, 1017
ZO Amsterdam, tel. O~O

221366. Giro 73219.
Opst~rt zal ongeveer
10 ~ per jaar verschij
nen.

Landelijke vergadering
Moerdijkbezetting: zon
dag 15 sept., 12 uur.
Plaats nog onbekend. In
fo: 085-514957, vr. van
14.00 tot17.00.

VAK :15:
Over de akties op Moer
dijk van 5,6 en7 o·kt. ;
Een artikel over de wraak
van jhr. de Brauw: geen
inspraak?, dan inbraakl.

Milieudefensie, okt.'B5:
Een analyse van de stukken
van de Wraak van jhr. de
Brauw; verslagen van de
anti-kernenergieaktivitei
ten van de kerngroepen;
het hoger beroep van het
proces tegen de staat van
de vereniging milieuwerk
groep Moerdijk.

- Aktiebrochure voor groe
pen in en rond vestiging~

plaatsen; Milieudefensie,
2e Weteringplantsoen 9,
Amsterdam.

- Voorlichtingspakket van
de Overheid (jawel, de
vierkleurendruk); Distri
butie àverheidspublika
ties, Antwoordnr. 11004,
Oen Haag

Aktieaffich 'geen nieuwe
kerncentrales op de moer
dijk, bezetting 5.6 en
7 oktober.
Ook aktieaffiche piknik
6 oktober in de tuin van
Gijs van Aardenne.
Kos~en bij kleine afname
10,75
tel. 085-514957 (vr. 14
17 uur)

Concept bezwaarschriften:
Milieufederatie Groningen
Ossenmarkt 6, 050-130800;
Natuur en milieufederatie
Overijssel, Thorbecke-

acht 22, Zwolle, 038
7166

De veiligheid van kern-
centrales, notitie t.b.v.
hoorzitting kernenergie,
door K.Nienhuis en H.Smit
• er. tot behoud vd Wadde~

zee, postbus 9c,Harlinge~

brochure van Herman Oam-
(verschijnt binnen

kort); Milieufederatie
Groningen

Afval 29:
De diefstal uit EZ; een ar
tikel over proliferatie en
de USA.

Er is nagal wat materiaal
geproduceerd (of het wordt
binnenkort uitgebracht)
rond de PKB-procedures.

Allicht (juli/aug.):
Over kernenergie in Bra
bant: een midzomernacht
lerrie; kernenergierecht:
~n boekbespreking; Kort

sluiting, over een fusie
golf door energieland; Re
gionale energiekonferenties
in Zeeland, Brabant en Lim
burg; Buitenparlem •• :
volksverlakkerij.

•
I
""',......,.-----------------------'
LPTK: 14 september, 11 uur

Aktie Strohalm, Oude
Gracht 42, Utrecht
030-314314
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