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EnerBieplatforms opger i cht
Een hoopvolle ontwikkeling : wederom zijn er
twee regionale platforms opgericht.
Het Regionaal Platform Eemsmond, met oa
daarin een aantal politieke partijen, wereld
winkels en Abva-Kabo , is net van de grond.
Konkrete plannen zijn er nu nog niet, maar

er wordt druk overlegd . Voor
inlichtingen: Fokke Meyer,
05968-1568.!-:-----====r'iie t Brabants Platform met daar
in oa de WED Brabant. de Bra
bantse Milieufederatie, de
Groene Koepel. de Knijpkat , de
Kleine Aarde en de FNV Bra
bant heeft al wel een aantal
plannen . Allereerst schrijft
zij een brief naa~ allerlei
maatschappelijke organisaties
en politieke partijen met een
verzoek om het regionale
platform te ondersteunen. In
deze brief worden de argumen
ten tegen k.e. en de uitslag
van de BMD weer eens op een
rijtje gezet.
Ook wil het platform CDAers
gaan beinvloeden . De in Bra
bant wonende CDA-kamerleden
zullen zelfs persoonlijk bena
derd worden om de inhoud van
de brief te benadrukken. Ook
wordt de studiedag van de
CDA-jongeren , binnenkort in
Den Bosch,benut. Platformle
den zullen hieraan deelnemen
en de kerncentrale bU Moer
dijk ter sprake brengen.
Evenals in Wieringerwerf zal
ook in de omgeving van Moer
dijK een voorlichtingsavond
georganiseerd worden. De be
doel ing van deze avond is
vooral om mensen bij de strijd
te gaan be~r-====-"'.:::__:I
Het pl~tfo ~s~h..t.-"n,: oV7.~e~.. 1J.A
met het Ce 2.0l:~r.i.{~'_-J

zie .erder 1>a& 12 ka .ofg
G ...t1lnl r...li .... . tl 7nl ..

De tegenbeweging is zich
volop aan het organiseren,
gezien de vele regionale
platforms die de afgelo
pen maanden ontstaan. De
meeste aktiviteiten begin
nen vanaf half september te
lopen en richten zich voor
al op de vestiging van
nieuwe centrales. Haar als
mensen zich eenmaal orga
niseren en plannen ontwik
kelen. worden ook andere
anti-kernenergiedoelen
(weer) opgepakt.
Zoals wat er mis kan g8an
bij de aanmaak en het trans
port van radi-aktieve grond
stoffen. Het name de UP 6
transporten. die wekelijks
door Nederland gaan, kri j
gen de aandacht. Hierbij
blijkt dat ..niet iedereen zo
goed is geinformeerd. Nog
steeds realiseren veel ge
meenten zich niet, dat
UP 6 wekelijks door of langs
hun plaats komt.
Ook blijkt Dries VBn Agt
nogal vreemd in de wereld te
staan.

"'e gaan door/ Geen kernener
gie in Nederland en de
wereld.
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Petitie
Een manier om veel publiciteit
in de pers te krijgen lukte
De Kleine Aarde op 4 septem
ber jl.
Er wordt meestal ve~onder

steld dat de mensen die ons
'besturen' genoeg weten om
dat te kunnen doen. Helaas
blijkt maar al te vaak dat de
simpelste dingen onbekend
zijn. Totdat de petitie
aan van Agt werd aangeboden.
wist hij niet dat er zoiets
als De Kleine Aarde bestaat.
De 30 mensen die hem deze
aanboden, deden dat uit ver
ontwaardiging, omdat van
Agt zich voor een kerncentrale
bij Moerdijk heeft uitgesproken.
Zij wezen hem (nogmaals) op
de gevaren van k.e. en maak
ten hem er op attent dat niet
ied~reen het eens is met een
centrale bij Moerdijk.
Dries bleek verder weinig te
weten over wat er in 'zijn'
provincie gebeurt op alter
natief energiegebied. Hij had
ook geen tijd voor een dis
kussie over het Brabantse
energiebeleid. De Kleine Aar
de wil het hier zeker niet bij
laten zitten en probeert van
Agt aan tafel te krijgen om
hem te scholen en te blijven
bestoken met alternatieve
energieplannen.

Vervolg van pag 1

besparing om te komen tot een
energiescenario voor de regio
zonder kernenergie.
(voor informatie: 013-356225)
Het idee voor een alternatief
energiescenario leeft ook in
Zeeland. De Zeeuwse WED houdt
een regionale energiekonfe
rentie en naar aanleiding
daarvan is het Zeeuwse Plat
form aan het bekijken in hoe
verre het provinciaal ener
giebeleid aan de gang kan
gaan met het CE-scenario.
Ook gaat dit platform in
oktober een manifestatie or
ganiseren. De preciese plan
nen hiervoor zijn nog niet
bekend. (Voor informatie:
01100-28259, vragen naar:
Bernadette v.d. Brink/Jan de
Vries).
Er zijn dus al heel wat groe
pen die zich (ook) regionaal
organiseren. Dit sluit mooi
aan bij de intentie van het
(landelijk) platform om na
22 september het verzet in
de regio's te stimuleren.
Voorlopig lijkt het
de strategie, beleidsmensen
er door argumenten van te o
vertuigen dat kernenergie on
zinnig, gevaarlijk en duur
is.
Zo is het Anti-Kernenergie
komitee Nijmegen bezig~
brief op te stellen aan de
PGEM en aan Provinciale Sta
ten van Gelderland. Gevraagd
wordt om in de energieplan
ning voor de komende jaren
geen rekening te houden met
k.e., tenminste niet met de
nieuwe centrales.
De argumenten die in de brief
komen te staan, worden nog
doorgesproken met een aantal
mensen. De brief wordt waar
schijnlijk begin oktober
verstuurd (Informatie: Sible
Schone, 080-238094).

Brief aan gemeenteraden
De brief die de werkgroep
Eemsmond, de Milieufederatie
Groningen en de Vereniging
tot Behoud van de Waddenzee
naar alle gemeenteraden en
een aantal maatschappelijke
organisaties in de provin
cie Groningen hebben ge
stuurd, begint haar vruch
ten af te werpen.
In deze brief vragen zij een
standpunt in te nemen inzake
de bouw van een nieuwe kern
centrale in de Eemsmond.
Er hebben al acht gemeenten
gereageerd (Termunten, Beer~

ta, Muntendam, Loppersum,
Nieuwolda, Scheemda, Stads
kanaal, Slochteren) en allen
spraken zich tegen een kern
centrale in de Eemsmond uit!
De milieufederatie speelt de
antwoorden van de gemeente
raden weer door naar het
platform Eemsmond, zodat zij
er weer mee verder kunnen
gaan.
Zo'n brief blijkt so wie so
van veel nut, omdat afdelin
gen van politieke partijen
naar aanleiding van zo'n
schrijven sneller over dit
onderwerp zullen gaan praten.
De milieufederatie had bij de
brief ook een verhaal ge
daan met de gevolgen van een
groot ongeluk. Dit verhaal
heeft Kontakt Milieubescher-
ming Noord-Holland weer ge- Aktiviteiten rondom de UF 6
bruikt om naar de gemeente- transporten
raad in de Wieringermeer te De schipbreuk van de Mont
sturen, met de vraag om een Louis met oa uraniumhexaflu-
gesprek. Hier wilde de ge- oride aan boord, is wereld-
meenteraad nog niet op in nieuws geworden.
gaan, omdat de plannen van Het Apeldoorns Energiekomi-
de regering nog niet offici- tee heeft deze situatie ge-
eel bekend zijn gemaakt. bruikt om de wekelijkse ura-
Kontakt Milieubescerming niumhexafluoride transpor-
gaat nu een informatie-avond ten door ons land (via de
organiseren in Wieringerwerf Europoort naar Almelo met
om op deze manier in deze verhext uranium en terug
gemeente een aktiegroep van met verrijkt uranium) op deze
de grond te krijgen. Deze avond manier weer in de belang-
is op 19 september. stelling te brengen. Want
(voor meer informatie: 015~ zo'n ongeluk op zee, kan ook
351598) op het land, met alle gevol-
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gen vandien. Apeldoorn is
een van de gemeenten waar we
kelijks zo'n transport langs
gaat. Voor de blokkadeakties
die een aantal anti~k.e.

aktieven 29 nov '83 op de
rijksweg bij Apeldoorn en
de UCN uitvoerden, wist de
gemeente Apeldoorn niet dat
dit transport plaatsvind.
(Evenals de meeste andere
gemeenten). De Apeldoornse
Courant zal nu; geholpen door
het energiekomitee, hierover
publiceren.
Ook de aktiegroep Stop Bors
seleheeft het ongeluk op zee
aangegrepen om in de Zeeuwsé
pers wederom te wijzen OP de
mogelijkheid van radio-aktief
besmet zeewater.

zaterdagavond 29 september
een benefietoptreden. Te
zien en te horen zIjn het
karavaanorkest, akrobatiek
groep glanzend vet. Thea
terclown Stefan Jung en de
popgroep van onderen.
(programma onder voorbe
houd). Toegangsprijs waar
schijnlijk 5 gulden.
Plaats: Doornroosje, groe
newoudseweg 322, Nijmegen.
Aanvang: 21.00 uur
Giften zijn welkom op giro

3290763 tnv Gelderse
5troomgroepen Nijmegen ovv
Energiekaravaan, Puk van
Meegeren, tel 080-562318.

Atoomvrijstaat in zicht
Goed nieuws van de atoomvrü
staatt Er is al 20.000 gulden
binnen aan obligaties. En nog
eens een toezegging van 10.000
gulden als de groep een stuk
grond gevonden, heeft.
(voor meer informatie: 020
168884) •

hoogstwaar
manifesta
te krijg"en.

Bij toezending: f 13,25 over
maken op giro 2999383 t.n.v.
llIilie·ufedefatie Groningen,
Emmasingel 15, Groningen.

Er wordt door de publici
teitsgroee van het platform
gewerkt aan een overzicht
van beschikbaar materiaal.
met een vermelding van kor~

tingen (dit t.b.v. plaatse
lijk standwerk ).
Het overzicht is
schijnlijk op de
tie in de N.O.P.

MATE RIAALNIEUW

BKernenérgie, verlichting
of konflikt B, Herman Dam
veld. Uitgave van Milieu
federatie Groningen.
Het boek bevat de geschie
denis van kosten van kern
e~ergie en opslag. van ra
dio-aktief afval in Neder
land, met de nadruk .OP de
Brede Maatschappelijke Dis
ku~sie.

Bij M.ilieufed. af te halen
"voor f 9,-

Energiekaravaan krijgt veel
belangstelling.
De energiekaravaan, die deze
zomer tussen 25 juli en 13
aug. langs de Nederlandse
kust trok, is een sukses ge
worden. Zowel de belangstel
ling als de sfeer waren goed.
In het·totaal hebben zo'n
4000 mensen de tenten van
de karavaan bezocht. Zij
werden op speelse wijze ge
informeerd over een milieu
vriendelijk energiebeleid.
De karavaan bood een pro
gramma dat aansloot bij de
vakantiesfeer. Helaas is
niet alles positief, want
op het financiële vlak is
het minder goed gegaan..
Er is nog een sc huid van
fSOOO,-. Om daar wat aan te
doen verzorgen een aantal
muziek en theatergroepen

Vasten tegen kerngeweld
In de vorige Opstart stond al
iets over de vastenaktie. Er
zijn inmiddels 16 mensen bereid
in de week Van 15-22 september ,
twee of meer dagen voor het Het boek "Argumenten genoeg" Mensen die n09 mee willep
Catshuis te gaan vasten. Uiter- wordt aan groepen voor f 15,- vasten van 15-20 september
aard is het het beste als nog aangebOden i.p.v··t21,- voor het Catshu~s: opgeven
veel meer mensen meedoen. Te bestellen bij de Nederl. ,b"ij José Starmand, tel.
De vastenaktie, begonnen door Hervormde Jeugdraad, 0343S- 01646-509S. Bijdragen zijn
totaalweigeraar Frits, is een 16341 en vragen naar Hans altijd welkom op giro
aanklacht tegen de atoomlobby. Lourens, toestel 11-4 56-29958, t.n.v. "Vastenaktie
De aktie wordt gekoördineerd tegen kernenergie, Woens-
door José Starmand (01646- drecht.
5098). Giften zijn nog steeds we-l-

kom. Storten op gironummer De energiewinkel Nijmegen
73219 van het Landelijk Plat- heeft ook een cartoonarchief.
form tegen Kernenergie, Goed te gebruiken vaor plaat-
postbus 20050, Amsterdam. selijke nieuwsbrieven e.d.

Adres: Daa~seweg 30, tel.
080-237544
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AANKOND IGINGEN

bladen

Atoomalarm

Het volgende nummer ver
schijnt binnenkort of i~ er
al. Artikelen over: kernener
gie in Amerika, Frankrijk eh
Rusland. Duitse zoutkoepels
ongeschikt voor oplag (fou
te voorli~hting van de over
heid). De kostprijs van kern
energie is in stijgende lijn.
Voor de rest was de inhoud
nog niet precies bekend.

Afval 21

Atoomvrijstaat schrijft oblip
gatielening van 1 200.000,-
uit; ~ISE-nieuws; 1e deel
van het interview met K.G.
Paulus, ex-werknemer van
E~rochemic Mol, Belgii;
over de oprichting van het
Landelijk Platform tegen
Kernenergie op 16 ~uni 1984.

Áfval 22

2e deel van het interview
met G. Paulus; laatste vor
deringen Atoomvrijstaat, ge
heim(?) rapport van het CDA
over de 4 nieuwe kerncentra
les. Dit rapport wordt be
sproken, Hoe verder na 22
sept.? Diskussiestuk vanuit

Wieringerwerf. 19 septem
ber, informatieavond over
de plannèn van de regering.
Sprekers J.J. Veenstra, Van
Gelder (CDA. tegenstander)
en een boer uit de ~.O.P.

Uoor meer info: kontakt
milieubescherming Noord
Holland, 075-351598.

de optiek v.d. basisgroepen
beweging; WISE-nieuws;
Laatste ontwikkelingen
atoomstroomweigeringen; Af
fiche N.O.P.-manifestatie;
Kommentaar op U~ 6 gevaar;
Kommentaar op Landelijk
Platform-vergad.van 1 sept.
j.l.

Stopkontrakt nr. 10

Nieuwe moeilijk-betaaltips
van de Duitse aktiegroep
Robin ~ood, Preciese opzet
van de weigerkampagne.

LekblJlletin.

Het Lekbulletin komt niet
in september uit, maar begin
oktober. Met dezelfde inhoud
als vermeld in Opstart 1.

pe inhoud van Allicht en
Onderstroom komt in Opstart 3.

les s e art ik e I e n
De GroÊme. 1" 5 aug. '84

Hoe de kernlobby zich indekt
tegen katastrofes, waarin
duidelijk wordt hoe kernener
gie goedkoop wordt gehouden
en.wié er bij een ongeluk
voor de kosten opdraait
Milieudefensie. sept. '84.

"Veilig + goedkoop + schoon
- zure regen=kerncentrales:
FOUT".

De volg.ende Landeli jke Plat
formvergadering is op zater
dag130ktober. Plaats en uur
nog niet bekend. Dit kun je
t.z.t. bij het secretariaat
opvragen. Tel. 020-221366.
De bezuinigingsgroep energie
beleid gaat haar rapport over
de elektriciteitsvoorziening
tot 2000 in de w~ek voor 18
september publiceren.
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OPSTART, infobulletjn
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, met elkaar in
kontakt te komen via
elkaars aktiviteiten
en kennis te n~men 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 aktivitei
ten in plaats en land.
Verspreiding: Groepèn
die in het adressenbe
stand van het platform
zijn opgenomen. Aan
melden bij het sekreta
riaat. Een kleine bij
drage zal worden ge
vraag.d.
Redaktiemedewerkers:
Liesbeth Hagt, Jos
Verhoeff, Riane de
Koster e.a.
Redaktie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oude Gracht 42, 3511
~R Utrecht, tel. 030
314314. Kopij en info
opsturen naar: Sekre
tariaat van het lande
lijk platform tegen
kernenergie, 2e We te
ringplantsoen 9, 1017
ZO Amsterdam. tel. 020
221366. Giro 73219.
Opstart zal ongeveer
10 x per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
schrijvers(-fsters).
Wij behouden ons het
recht voor artikelen in
te korten. Na overleg
wordt bekeken onder wiens
naam het dan komt.
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