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geen reparatie,maar
sluiting Dodewaard

Ge a chte Her e n, Utr e ch t, 16-12- 1982.

We nem en aan d at u o p d e hoogte be n t van d e werkz a a m hede n
die m o m ent e el a an d e ke rncentr ale i n Dode w a ard wo r den uit_
gevoerd .. Er aulIen daar b ij weer een o nbekend a antal m e nsen
aan s t r a ling word en blootge s teld . U weet o nge tw ij fe l d ook dat
er gro t e kans i s dat de ko sten van d e z e w e rkzaamheden, als
ze a l ' s lagen ' , zo hoog wo r den d at de gereserveer de bedr agen
daar toe o n toe reikend zullen z ijn. Dat be teke n t d at u bij ons ,
s troomgebruiker s aan zult komenom nog meer g eld voor k ern
ener g ie , d an u ons nu a l laat betalen. G eld d at gebru ikt zal
wo r den om onszelf e n o ns n a ge sla cht m e t gevaren op t e zadelen
die wij n i e t we n s en .
We d ele n u daa rom mee, d at wij beslis t n iet v a n plan z ij n dit
te a c c e pter en. We zullen , waar mogelijk, e r ni e t aan m e e be 
t alen, e n v e r d e r de betalingen aan u op een voo r u zo hi nde r e,

lij k mogelijke manie r ui tvoeren .
We e isen van u d a t u a lle werkzaamh ede n aan Dodewaard o n ..
m idd elij k staakt en de h el e cen t rale defin i tief s l uit .

geschillenkommissie
I n Amers foor t is de famili e
de Graaf , die de s t roomreke
olog a ltij d met eigen giro
kaar t e n be t a a l t , korte ti j d
afgeslot e n geweest . Daarove r
heeft het ge z i n , samen met
z' n atooms t roomg roep , gepr o
cedeerd bij de geschI l l enkom
missie openbare nutsbedr ij 
ven . Deze kommissie bestaat
uit drie juris t en, één a fkom
stig van d e e lek t rici t ei t s be
drijven, één van de konsumen
tenbond e n de voorzitt e r is
ee n zgn . 'neutraal ' persoon .
Kort ge leden deden de heren
hun ui t s p raak : de f am. de
Graaf werd in het ongel ijk
gesteld . I ede r e s t roomver
bruiker heeft indertijd een
l everingskontr akt get ekend
waarin zij / hij de keuze hee f t
gemaakt t us sen betal i ng per
accept gi ro of a utomat ische
overmaki ng. Daarom is blauw
betalen (met eigen bank- o f
giropapi eren) of kont ant be
talen vol gens de heren verbo
den . Een part i jdige uitspraak,
waarvan het de vraag is of een
gewone rechter di e ooi t zou
doen . Voor ons r eden om de
geschi l l e nkommissie voor lopig
te mijden. Ee r s t za l aan de
kons umentenorganisaties ge
vraagd worden om een en ande r
r e cht te zetten .

Deze 'St opkont rakt r is gemaakt door de koördinacieçroep van Pi kant fe i t i s nog , dat de
de atoomstl'oomakties , p.a. Aktie St rohaUn , Oudegracht 42, dir ekteur van de PUEH zegt
Ut recht , teL. 030- 3 14314 of 333347. dat blauw-betalen best mag • • •
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lektriciteitsbedrijf regelma
tig brieven te schrijven
waarom u ingewikkeld betaalt.
Zodat ook zij er telkens aan
herinnerd worden waarom het
precies gaat.
Als zij merken dat hun boos
heid ons niet van onze prin
cipes afbrengt, dan moeten ze
wel serieuzer op onze argu
menten ingaan.
Vroeger of later.

jullie. Onze administratie is
één grote puinhoop."
E:en duidelijke reaktie, in
derdaad. Maar niet prettig om
te krijgen. Op zo'n moment
stà je er alleen voor, krijg
je allerlei opgekropte ver
wijten naar je hoofd geslin
gerd. En we lopen de kans
(ten onrechte) afgesloten te
worden.

Hoe gemotiveerd u ook bent,
het kan gebeuren dat u zich
door zo'n reaktie afvraagt
hoeveel zin het heeft met de
aktie door te gaan. Meer
kontakt met medestanders is
een goede mogelijkheid om el
kaar te blijven motiveren.
Als u een gulden weigert te
betalen, is dit van nog gro
ter belang. Dan staan we er
bij afsluiting of dreiging
daarmee niet alleen voor.
Daarnaast is het goed uw e-

Het blijkt regelmatig dat
personeel dat komt afslui
ten weet dat het om een
aktie tegen kernenergie
gaat. Ze staan er vaak
niet afwijzend tegenover.
Het is in ieder geval een
gelegenheid om te vragen
hoe diegene er zelf over
denkt.
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TWEE tEFEN :ERG BX>S
Maar ook als we ingewikkeld
betalen, kunnen we het elek
triciteit~bedrij.f behoorlijk
in de war brengen. We lopen
dan kans op woedende reakties
van het personeel dat aan de
deur komt. Dat maakten bewo
ners uit Soest mee. Tw~e he
ren van de PUEM komen langs
met de boodschap: betal!i!n of
afsluiten. Terwijl zij een
paar maanden daarvoor even
eens langs waren geweest met
hetzelfde verhaal. Toen bleek
al dat alles betaald was.
Zonder tekst of uitleg komen
ze nu dan voor de tweede maal
langs. De bewoners houden
voet bij stuk en weigeren. te
.betalen. De PUEM-heren~aken

zo in de W'ar dat ze kwaM
lJitroepen: "Het komt allemaal
door die giroblauwaktie van

In den Bosch stuurde de
stroomgroep iedere periode
een lijstje met namen van
de mensen die meedoen aan
de aktie 'Geen Bossche
Piek voor Dodewaard Elek
triek'. Hierdoor werd het
elektriciteitsbedrijf ge~

dwongen te reageren. Di
rekteur Hoefnagels dreigt
nu muntmeters te plaatsen.
Opmerkelijk is dat hij al
leen mensen van het oor
spronkelijke lijstje daar
mee bedreigt, terwijl er
inmiddels al veel meer
mensen meedoen. Of hij
heeft dat niet in de gaten
of hij probeert hen te ne
geren.

Nog een voorbeeld van zo'n
tegenstrijdige reaktie: de
direkteur van de PGEM zegt in
eén forum dat er in Gelder
la~dniet veel giroblauwers
zijn, anders zou hij er wel
van gehoord hebben ••• Bijna
tegelijkertijd verstuurt de
PGEM een gedrukte brief aan
giroblauwbetale:rs. Daarin
staat nota bene dat de aktie
tot tariefsverhoging leidt.
Overigens wordt in deze brief
met l:)egrip -zelfs respekt- o
ver tegenstariders van kerne
nergie gesproken. De toon van
de brief is heel voorkomend,
tot het moment dat zij de

PUEM.PGEM.GES·s.
ze reageren allemaal anders
A~stroomaktie? Nooit van gehoord.
Als ons elektriciteitsbe~ijfhelemaal niet ~eageert op onZe
protestbetaling krijgen we het gevoel: "Waar doe ik het
voor? Ze merken het niet eens."-Heel vaak overkomt dit niet
alleen 'blauw'betalers, maar zelfs mensen die iedere keer
een pi,ek te weinig betalen. Meer dan degel:)rUikelijke herin
nering valt er niet door de bus.

Niet reageren=negeren en dus moeilijk betalers in de
ook een reaktie. Bovendien schoenen schuift dat deze ma-
doende elektriciteitsbedrij- nier van aktie voeren leidt
ven vaak alsof de aktie niet tot tariefsverhogingen. En
veel voorstelt. In Groningen dit is "tegen de achtergrond.
kun je de direkteur horen van de moeilij~ ekonomische
ontkennen dat hij er hinder positie waarin ons land ver
van ondervindt, terwijl het keert, moeilijk te verdedi
personeel tegen de krant pre~ gen ". De PGEM is ook bereid
cies het tegenovergestelde in gesprek te gaan. Zo geeft
heeft beweerd: er betalen zij de klanten het gevoel dat
veel mensen moeilijk vanwege er naar hen geluisterd wOTdt.
Dodewaard en het levert be- D~t is een manier van inpak
hoorlijke problemen op~ ken en op het gemoed werken.

U zou, u zelfs schuldig kunnen
gaan voelen, om zo 'rot' te
doen tegen het elektrici
teitsbedrijf dat zo begripvol
reageert. Ook de opmerking
dat de atoomstroomaktie leidt
tot tariefsverhogingenkan
menigeen een schuldig gevoel
bezorgen. Bedenk dan bv. dat
het elektriciteitsbedrijf de
KEMA het geld geeft voor pzo-«
kernenergie propagangda, en
dat het elektriciteitsbedrijf
mee verantwoordelijk is voor
de dure overcapaciteit.



KAMPEN KONTRA KERNENERG IE

NIET TEGEN PERSONEEL

sen reageren vriendelijk,
sömmigen beslist afwijzend.
Maar er is altijd een aantal
mensen dat mee wil doen: elke
maand komen er' zo'n 10 tot 15
adPessen bij. ijet aantal gi
roblauwbetalers in Kampen is
inmiddels gestegen tot onge
veer 210.

Komitee Stop Kernenergie
Kampen (KSKK)

Soms krijgen we het verwijt
dat we tegen de nutsbedrijven
aktie voeren. Dat is niet zo.
Al a3n het begin van de aktie
schreven we aan het personeel
van de nutsbedrijven dat de
aktie niet tegen hen, màar
tegen het beleid van de ge
meente gericht is.
De giroblauwaktie gaat onver
minderd door in Kampen en het
aantal giroblauwers groeit
gestaag. Wij overwegen de ak
tie in de eerste helft van
1983 te inventariseren. In de
herfst -na afloop van de BMD
willen we opnieuw naar de ge
meenteraad, met dezelfde
vraag als in oktober 1980,
maar met steun in de rug van
hopelijk erg veel Kampenaren:
We blijven aktief, tot Dode
waard dicht is:

'"\ ~ ..-~
gezinnen. Daarna zijn we
maandelijks een huis aan huis
aktie gaan voeren. Dan wordt
er een op Kampen geschreven
giroblauwfolder verspreid.
Enkele dagen later bellen we
aan om te vragen of de bewo
ners mee willen doen. Meestal
blijkt men de folder te le
zen. Soms worden we binnen
gevraagd voor een gesprekje,
en krijgen we een kop koffie
aangeboden. In .een aantal ge
vallen blijkt dat men al mee
doet aan de aktie zonder dat
we dat wisten. De meeste men-

omda.t de gemeente dus iets te
zeggen heeft, vroegen wij in
oktober 1980 aan de gemeente
rë!ad: "Wilt u zicn uitspreken
tegen kernenergie en doen wat
u kunt om Dodewaard d.i.cht; te
krijgen·?" Het antwoord was
"Nee:" Argumenten die ge
bruikt werden: we willen de
uitkomst van de brede maat
schappelijke diskussie af
wachten, en: we kunnen niet
op de stoel van de regering
gaan zitten. Binnenskamers
werden nog andere opmerkingen
gemaakt: die van burgemeester
H.C. Kleemans: "We mogen blij
zijn dat de tweede wereldoor
log door de atoombom beëin
digd is" (:), en "aet is
goedkoop om tegen kernenergie
te zijn, omdat ik een. ener
gieverslinder ben en niet met
minder toewil. "
We werden erg kwaad en begon
nen de giroblauwaktie. Eerst
meteen huis-aan-huis-folder.
Er meldden zich ongeveer 75

De gemeente Kampen exploiteert de Gemeentelijke Nutsbedrij
ven, die in Kampen gas, elektriciteit en water distribueren.
Elektriciteit krijgt Kampen van de IJsselcentrale, vlakbij
ZWQlle. Deze centrale is een één van de centrales die Dode
waard draaiend hQuden, doordat ze aandelen in de GKN (=Dode
waard) heeft. De gemeente kan via haar aandeel in de IJssel
centrale een stem laten horen'in het beleid van deze centra
le.

BLIJ MET ATOOMBOM

","el/we tlillelles
Bestel de affiches door
het bedrag over te ma
ken naar .Aktie Stro
halm, giro 35 5925
o.v.v. atoomstroom
zon of piek. De
prijzen zijn
incL porto
dus het is
beter te
kopen bij
de groep
in de
buurt.



MUNT.ETERS WILLEN MUNTMETERS

De truc om muntmeters te in
stalleren maákt het voor ons
moeilijker om duidelijk te
maken waar we aktie tegen
voeren: niet tegen muntmeters
maar tegen atoomstroom. Daar
om hebben we een brief ge
schreven naar de geschillen
kommissie. Dhr. Hoefnagels
heeft beloofd in afwachting
daarvan niets te doen. Nu we
de uitspraak van de geschil
lenkommissie over Amersfoort
net hoorden, gaan we opnieuw
overleggen wat ons te doen
staat. U hoort er meer van.

•
de

Muntmeters z~Jn ter be-
strijding van weigeren
niet efficiënt, omdat de
gulden van andere rekenin
gen kan worden ingehouden
(bv , je vastrechtbetaling ).

In den Bosch wordt onder het motto: Geen Bossche Piek voor Dodewaard Elektriek maandelijks
een gulden op de elektriciteitsrekening ingehouden. De weigeraars willen hiermee de gemeen
te via haar aandeel in de PNEM dwingen een uitspraak over de kerncentrale in Dodewaard te
doen. De Stroomgt'oep Stop Kernenergie den Bosch doet hieronder verslag.

Sinds kort reageert de ge- meter VOOr je elektriciteit
meente met meer dan alleen krijgt). Enkele dagen later
een aanmaning. Wij werden. kregen we een brief thuis
uitgenodigd door dhr. Hoefna- waarin we nogmaals werden ge-
gels, direkteur van het ener- maand te betalen en dat an-
gie- en waterbedrijf, voor dersper 15 nov. de huidige
een gesprek over de aktie. elektriciteitsmeter vervangen
Hij wees op demokratisch ge- zou worden door een muntmeteL
nomen beslissingen waarover
geen eigen rechter gespeeld
mag worden en het feit dat
door deze aktie de GEB-admi
nistratie in puin draaide.
Het GEB was geen politiek
verantwoordelijke maar
slechts leverancier van ener
gie en water. Wij werden be
schouwd als gewone wanbeta
lers en daarom maakte Hoefna
gels bekend dat we tot 1 nov.
de kans kregen Om alsnog Onze
gulden te betalen; anders zou
tot afsluiting worden overge
gaan of tot het plaatsen van
muntmeters (eerst geld in je

"

Ongeluk Tihange (België)
Door een fabrieksfout in een
pakking van een pomp in het
primaire koelcircuit ontstond
er een lek waaruit radioak
tief koelwater stroomde. Dit
lek is 's nachts ontstaan en
kon pas 's avonds gestopt
worden. De centrale was pas
twee dagen in gebruik en
is tijdens het lekken niet
stil gelegd.

Snel.Ze kweekr>eaktor afgebroken
De proefkweekreaktor 'Rapso
die' in zuid-Frankrijk wordt
na een storing (lek) in jan.
stil gelegd en afgebroken.
Hoeveel slopers krijgen dan
straling die de gevarengrens
"niet overschrijdt"?

~oje!

Ve'l'Voer>
Speciaal vOor het vervoer van
afval tussen kerncentrales en
opwerkingsfabrieken is een
1900 ton metend schip van
stapel gelopen in Le Havre.
Dit schip moet aanvaringsbe
stendig zijn; was dat ook
niet eens van de Titanic be
weerd?,.J---~'.VB,n econormsc., .... _

~' .ooruezil vetfioging toestemming gegeven.
tJe priisverhoginp isvooral een gevolg van de hoge
Investeringen. die dePGEM heeft gedaan om de
-elatief soedkOll8 brandatgf kolen te kunnen stoken. t~
-.....se vertlógkg wordt de basiskilowlJ.~- ~-

"-.....ri8f12,0 cent (was .,.
·rWi..-.'

Scheuren in reakiioruat: Kalka»
In het nog ongebruikte reak
torvat van Kalkar zitten nu
al haarscheurtjes. Deze haar
scheurtjes zullen groter wor
den bi~ warmteproduktie, dus
als Kalkar opgestart wordt:
De scheurtjes zijn aan het
oog onttrokken door een paar
mmo van het reaktorvat af te
sli.jpen.

stuiting duur>?
Volgens de "commissie Beek"
zal sluiten van Dodenwaard
en Borssele 3 tot 6 miljard
gaan kosten. Helaas heeft de
commissie vergeten uit te re
kenen,hoeveel miljarden open
houden kost. Denk alleen al
aan de kosten van opslag en
bewaking van al het radioak
tief afval dat dan geprodu
ceerd wordt. om maar te zwij
gen Van de steeds weer optre
dende storingen en (bijna-)
ongelukken,;Diekosten nog
eens miljoenen en zijn boven
dien levensgevaarlijk.---
Opl/ich.ter>ij
Het franse elektriciteits
bedrijf EDF blijkt Voor mil
jarden te zij opgelicht door
twee grote bedrijven die het
EDF kerncentrales verkopen.
De bedrijven maakten misbruik
van hun monopoliepositie en
dreven de prijzen enorm op.
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