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VOORVIOORD
Energie en Politiek
Op iS mei jl. werd door het Provinciaal Opbouworgaan Noord-8re
bant (PON) een diskussieavond georganiseerd rond de inspraakpro
cedure over kerncentrales (ASEV). Hierbij traden politieke
kopstukken als Orees Os'70, v. Amelsvoort CDA , Epema-Brugman PvdA
en Trip PPR op.. Een duidelijke toelichting op de visies over
Kernenergie is het niet geworden. OS '70 is een fervent voorstander.
CDA en PvdA laten zich hier niet over uit, maer helemael afkerig
van kernenerg~zijn ze niet, en PPR is tegen. Mevr. Epema-Brugman
bekrechtigde aan het slot nog haar houding mat de uitspreak:
"Alleen om een standpunt over kernenergie hoeft men niet op een
bepaalde oartij te stammen".
De uitslag van de verkiezingen toont ean det de mensen dit ook
niet gedaan hebben. Maar dit betekent niet dat er bij de vorming
van het nieuwe ke bi ne t dat er geen duidelijkheid over de te voeren
Energiepolitiek hoeft te zijn. Immers als er een PvdA / CDA / 0 'SS
regering komt, dan zijn de uitspraken van de partijcongressen van
PvdA en O'SS nog duidelijk. De partijleden hebben met grote meer
derheid een motie tegen verdere toepassing van kernenergie aange
nomen. En hieraan moeten de partijbestuurders zich houdenJ
Maer onze (pessimistische) verwachting is det de Energiepolitiek
onder Ekonomische Zaken blij ft. Dat de hele zeek bij de formatie
onder tafel blijft. En dat de beleidsvoornemens zoals die zijn
aangekondigd in de Enargienota. en steede meer gestalte kregen
in de drie onderzoeksrapporten van SEP. Gezondheiclllkolllmis ll;lQ !lR .
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Daarom io het van het groot$~e belang om de akties voor een verant
woord Energiebeleid keihard voort te zetten. Wij vinden dat er in
zo groot mogelijke getale op het ASEV gereageerd moet worden. Maar
ga in de reaktie niet alleen in o~ de voorgestelde vestigingsplaat
sen, mear praat over de hele kernonergie~roblmatiek.\Jant hoe kan
men praten over vestigingsplaatsen zonder vooraf georeat te hebben
over noodzaak en gevolgen.Laat daarom ook nu nog je stem horent
Voor mensen in Zeeland en Rest-Brabant raden wij aan kontakt op te
nemen met respektiveli.jk .. .,

EKZ - ~en Goodman bam 47/49 Middelburg
PEK - Joost v.d. Aalst Niouwlandstr. 39 Tilburg

Verder wenst de redaktie U een pretli~e vakantie toe en zien we
elkaar weer met frisse moed en versterkte krachten na de Zomervakantie

OE REDAKTIE
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Plaats maken voor Korncontralos?
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(ASEV)

Het grootste bezwaar dat aan do inspraakprocedure rond de vestigings
voor kerncentrales kleeft is dot or niet over de totale kernenergie
problmatiek gesproken mag worden. Er sijn drie rapporten opgesteld
voor de regering en ondanks dat er van veel (wetenschappelijke)
kanten krit~k op is worden hieruit de normen voor de vestigings
olaatsen gehaald. Het is dUidelijk dat er eerst een diskussie
gevoerd moet worden over het al dan niet toepassen van kernenergie
(voor d~ opwekking van elektriciteit). Als nu gekozen wordt voor
kernenergie betekent dat voor de toekomst een blijvend toepassen
van kernenergie, met alle gevolgen van dien.
Een tweede kritiek Of,) het ASEV is de slechte begeloiding van de
mensen die inspreken. Deze problematiek staat zo ver van de mensen
af, dat intensieve begeleiding noodzakelijk is. Dan ben je met een
"populaire samenvatting- en een eetel hoor.zitt~ngen niet klaar. Men
zal hiervoor de boer op moeten gaan en diskussiemateriaal moeten
voorleggen. O.&atom is het ver.meldenswaardig dat het Provinciaal
Opbout!orgaan Noord-Brabant (PON) deze inspraakprocedure begeleid.
In 14 gemeenten in de ~esthoek van Brabant zijn groepen opgezet,
die een diskussie plaatselijk gaan aanzwengelen. Zo moet straks een
krachtige mening uit West-Srebant naor voren komen. Er worden voor
die meningsvorming forum-/fi1m- en diskussieavonden georganiseerd.
Bovendien zal vanaf half augustus de tentoonstelling "Energie
EdukatiefA in Bergen op Zoom en vervolgens Steenbergen te zien zijn.
Oe meeste burgemeesters uit die streek hebben nu ~l hun mening
laten horen, en daar is weinig enthousiasme in te beluisteren.
Enige markante opmerkingen woren:

- Steenbergen: we zijn bekend met de gevaren van kernenergie
maar a~s het er toch moet komen, zet dan de
centrales moor in de Noordzee

- Dinteloord: ~aarom moet altijd alle rotzooi naar ~est-Orabant

erst de tweede nati~nale luchthaven, nu. weer
die kernenergie

- ~!oensdrecht:. 11< ben ervan overtuigd dat over 100 jaar de
energie van de ma~n naar de aarde overgeseind
kan \lIorden, dt'lar hoort ook de kernenergie thuis

- Ossendrecht: We zitten nu al ruimschoots onder de rook van
Ooel:en, de wetenschappelijke taal rond de
kernenergie is voor Jan de Burger niet te lezen! I



Roosendaal en Bergen Op. Zoom hebben zich over deze zaak nog niet
uitgelaten. Het is belangrijk dot ook de gemeentebesturen hierover
hun. zegje doen, maar .ze zullen moeten begrijpen dàt ve r-schudven
van de veetigingsplaatseh .near elders geen oploss'ing is.
Voor iedereen die meer infotmatie àver deze inspraakprocedure
v/il weten kan men te.recht .bij het PON.Stet:l.onsstrao~15, Tilburg
tel. 013 - 321025. Hier is ook een' kritiek 'op het ASEV:
Kerncentrales" wat zit daa.r abhter1 yerkrijgbeàr. Deze brochure
is geschreven door de Themagroep P~NNING van de th~elndhoven.

\bcdchtingsavonden
;'.' . verschoven.,

de nieuwe data:

9 juni 1911 Utrech1,. 8008 "ahet,
Boog CathUUne. AanV-.Dg 20.00 uv.

14 juni 1911 Boorlu M.T.S. ".e"-hie'lud.,
Maeleonetraat 1. Aanvang 19.30 uv.

15 juni 1977 Gron1Dgens Stachlpart P.a.vll
joen, PavllJoenlau ,. AanVUl' 19.'0 Uur.

16 Juni 1911 Lelyeta4s Cat4-Re.t. ":De
~rko.tft, Polderar••t 168,
Aan"UI' 19.30 U1U'.

21 .juni 1911.Rottera.-. Cat4-I••t. IbBel.,
Groothan~le...bouw, Station.pleiJl 45.
Aanvang 19. '0 uur.

22 juni 1917 .!f2!!.s Congr.....b01W "1/e PriDe
vu Oranje, lf1"w.traat 14•
.Aanvang 19.'0 uur.

23 juni 1917 IUndhovelll Kotel tincUlo.,..,
.&aletuweg 322. !anTang 19. '0 '111».
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GRENSOVERLEG VAKS / GEK
verslagje vergaderin.g 27 m'ei jl
aanwezig EkZ, PEK, LiEK

Uit wederzijdse gegeven.·blijkt dat het
grens-overl~gop dit moment de meest
konkrete vorm heeft~

Limburg: samen met Duitse en Belgische
aktie7milieugroepen probeert het Liok
informatie te verspreiden onder de
bewoners van het grensgebied·Qm d~n

~ot gerichte akties.over te goan tegen
de geplande centrale bij Visê
men dac;lt daarvoor aan een -vreedzame
piknik- ' .
In de afgelopen maanden zijn er vele
handtekeningen verzameld tegen de V1s6
kerncentrale. B~j aanbieding daarvan aan
de gouverneu r "'e;Lgerde deze in o"nt\lt!'ngst te nemen. Inmiddels heeoCt

.. ' . ".:' ~'~: ,'; ~,"r., -. lll"rf,- .

Rc: ]Th,~ 1Q<'JuK;.l:.1'f'J,'J;(AJ.,ni AAN. DE MAilS. OP DE GRËNs YAN NEDËÏiLl\ND '1_._----------
In een gesprek m~t mensen, van een aktiegroep uit Belgisoh Limburg zijn sterke
aanwijzingen naar voren gekeomen dat er ook in het Belgisoh Eisden tussen Maas
trioht en 1rtaaseik een kernoentrale zal komen. Do Belgisohe sekrett:lris generaal
van Ekonomisohe zaken, I.bramoo oommissaris AndrE1 Baoyens had in een offioieus
rapport een pleidooi gehouden'voor meer kolenoentra~es om zo de Kempens~ Steenkool
beter te kunnen .gebruiken. rn het rapport worden mogeliJKe vestigingen genoemd O.a.
bij de kolenmijn in Eisden (B). Op een d1skussieavo)1d in E1sden zou dezelfde
heer Bae,yens uit zijn' mond hebben laten vallen dat er reeds gronden gekooht zijn
in Eisden en dat het ook niet onmogelijk is dat er een atoomoentrale zou komen.
Pikant detail is dat deze eventuele atoomoentrale preoies tegenover het Nederland
se DaM komplex komt te liggen. Maar met explosies bij DSM hebben do Belgen nu
eenmaal nie ts te maken.
Het L:tmJC 8'pe1l."l't verder •••• Simon van Tuijl



Zeeland: in Zeeland is er tesomen met ~est-Srebant nauw oV3rleg
Dietde AI<A en de vake inzoke de verschijselen te DoeL] de 4 ke rn
centrale zal binnenkort oonbestoed worden (op 28 ~pril werd de
bouwvergunning vetleend. De Belgische ~roepen hebben besloten om
ook een bezwaarschrift op te stellen in het kadèr van èe inspraak
procedure (ASEV) en de 4 mogelijke vestigingsplaatsen in Zeèland.

Brabant: de kontaktenvanuit Tilburg met Belgische aktivisten rond
Mol beginnen langzaam tot stand te komen. Verder zijn er goede ban
den met de AktiJa Kern Antwerpen. Do aktiviteiten zijn in Brabant
vooral gericht op de inspraakprocedure (ASEV).
De volgende vergadering is 27 juni a.s. om 19.30 uur in Tilburg:
VJerkwinkel. Nieuwlondstraat 39. tel. 013-435039
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Het is wel duidelijk dat er pos overleg plaats
vindt. nadat (of omdat) oktiegroepen bepaal
de dingen boven weter halen. In het Zuiden
is nog geen sprake van Nederlands/Belgisch
overleg~ althans op hoog nivo. Het kernpark
in Doel wordt gebouwd z6nder overleg met Ne
derland. Oen Haag ligt ook zo ver!!
Nog erger is het gesteld met de Belgische
~lonnen bij Visê (op 13 km c.fstend van Maastricht
Deze onwetendheid werd onlangs geillustreerd door
maandblad Limburg Express.In het maart-nummor had
premier Oen Uyl:

v~aag: "is er kontakt geweest met Be19i6 over het plan
om bij Visê een kerncentrale te bouwen?"

Den Uyl: niet dat ik ~eet. nee.
vraag: Vindt u niet dat 't hoog tijd nordt dat daarover

stringente afspraken worden gamaekt?
Den Uyl: Zeker. zonder meer ( ••• )'U,verrast me met die

vraag. maar is sluit niet uit dat er bij het
ministerie van R.O. of Milieu-hygi~ne ~el iets
bekend is. Zelf ben ik het niet tegengekomen.

In het opril-nummer een intcrvieuw met 0'66 jan Terlouw
vraag: kernenergie zal in de toekomst ook een punt in

. Limburg worden. gezien de internationale trend deze
dingen near ·de grens te verschuiven (Belgische kern
centrale op 15 kilt van Maastricht).

Torlou~: We moeten ophouden met kerncentrales te bouwen. Ik
zou het de Belgen ook aanraden ( ••• )
Wat die cffaire bij Maastricht betreft. dat moet ik
eens met Orinkhorst opnemen.

U ziet het : de premier weet er niets van, een milieubewust kamer
lid heeft er ook nog niets van gehoord•••
En van Irene Vortink hoeven we niets te verwachten ••
Ze moeten in Den Haag eens de Bos-Atla$ openslaan om te kijken
waar Delgi~ ligt!!!

Grensover~e9t WATTISDAT?

Duidelijk is dat deze grenskontakten tussen
Nederlandse en Duitso overheid o~ gang zijn
gekomen naar aanleiding von allerlei moeilijk
heden in oost Groningen/O~ente/Ouitsland.Van
de konkrete uitwerking is helaas niets bekend.



o NIEUW VERSCHENEN 0
"ELEKTRICITEIT IN BRABANT"
'kan het ook anders' 68 pag. met tabellen, foto's,
door G.A. Sandersdifekteur ~nergiebedrijf Dongen
uitgave: Brabantse Milieu Federatie, Stationstr. 15
tel: .013 - 321025 PR1JS j 10,~

illustrcties

Tilburg

Oe 'schone' Energiebron elektriciteit biedt vele voordelen:·
ieder huis in ons land kan op gemakkelijke wijze van energie
worden voorzien middels een kabeltje met stopkontakt.
Do voordelen verdoezelen echter oQk de nadelen: elektriciteit
.wordt steeds vaker toegepast voor doeleinden die beter met andere
energiebronnen (gas, olie, $teenkool) kunnen worden bereikt. Het
63% verJ.ies bij de produktie, transport wordt absoluut gezien
steeds groter: decentrales en leidingnetten dragen bij aan visuele
verontrieniging: or is êen grot.e u.itworp van milieuvijandige stof
fen. Er zit derhalve iets fout in ons energiegebruik. Volgens
Sanders is een drastischeverleging op korte termijn .niet mogelijk
gezien de daarbij noodzaklijke:ingrijpende in leefpatroon en werk
·gelegenheid. ·Hij ziet de korte termijn oplossing in een effici-
~nter pr-oduk t ie, t rensport en. konaump t ie. Opwekking van elekt rici
teit met behulp van zogenaamde warmtekrachtcentrales (w.k.centrales)
is volgens Sanders- het direkte antwoord op dit probleem.
Het boekje bestaat uit 2 gedeelten:
deelI: begint met het bestaande gedecentraliseerde systeem van

stroomoroduktie, waarbij de PNEM als voorbeeld wordt gesteld
"FIAT GOED IS VOOR DE PNEM IS GOED VOOR 8RABANT"
De Ned. str.oomproducenten hebben duidelijk last van het
grootschaligheid-syndroom, waarin ekonomisch rendement
regelrecht indruist tegen milieubehoud en energiebesparing.

Echter het kan ook anders, zoals Sanders uitvo~rig laat zien.
W.K.centrales in de industrie, in grote instellingen, in
de tuinbouw,· in wijken enz. bieden op korte termijn slechts
geringe ekonomische voordelen,. doch lange termijn voordelen:
lager brandstofverbruik, lagere en meer gespreide inves
teringen, méér werkgelegenheid, en minder milieubederf.
Sanders komt tot een viertal aanbevelingen:
1. de zogenaamde leverin~splicht van de elektriciteits

bedrijven dient te worden gewijzigd voorzover Groot 
verbruik~rs geen gebruik msken van eigen W.K.centrales

2. de overheid mag dan pas toestemming geven voor uitbrei
cing van centrales en/of hoogspanningsleidingen, indien
duidelijk blijkt dat het ~.K.centrale alternatief niet
mogelijk is.

3. politici en pr~cial bestuurders moeten gemeentebesturen
aansporen om de -mogelijkheden v~n stadsverwarming in te
bouwen in bestemmingsplannen. Als stimulans hiertoe kan
een premie op de bespaarde brandstof dienen.

4. gedeputeerde staten zou als voornaamste aandeelhouder
de PNEM moeten stimuleren om g.Kccentrales te bouwen.
de grote winsten van de PNEN bieden voldoende garantie
om de ~anvangs kosten te dokken.

deel 11: beschrijft de werking van W.K,centreles, ~aarbij speciale
aandacht voor stadsverwarming, industrieelgebruik, de kosten
(in vergelijking met de huidige elektic~teitsopwekking)

en de voordelen (in termen van brandstofbesparing,vermin
derde milieuaentasting)

Een uitstekend boekje waar de H.H. producenten van de elektrici
teit héêl vê61 van kunnen leren. Een pleidooi voor kleinschalig
heid, milieuvriendelijkheid en bezonnenheid.
rIant', HET MOET ANDERS. rJ .K.
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Oe PN~~ heeft altijd selijk •••• of niet soms?
Middels advertenties heeft de Provincie Noord Brabant bekend
gemaakt dat de N.V.PNEM een vergunning heeft aangevraagd in het
kader van de wet Luchtveronteiniging. Op
deze manier wil de PNEM de bouw van de se
eenheid van de Amer-centrele legaliseren.
Zoals u (OA via de ZEK-krant) heeft ver
nomen is er nogal wat ver~et tege~ deze
uitbreiding. B.M.F. en Stichting Natuur
en Milieu hebben al herhaalde malen ge
protesteerd j vragen laten stellen in de
Tweede Kamer, ••• en steeds NUL op rekest
gekregen'.
Blijkbaar is de provinsie ( die wel in
stemt met deze uitbreiding) machtiger dan
de mannen in Oen Heag.
Uiteraard is het mogelijk bezwaar aan te
tekenen tegen deze vergunning-verlenin~.
Dit moet schriftelijk gebeuren. gericht
aan Gedeputeerde Stoten van N-Brabent.
Dit bezwaarschrif.t dient in tweevéud ver-
zonden te worden aan Burgemeester en nethouders von Geertruidenberg
De vergunning-aanvrage ligt ter visie op de gemeentehuizen van
Geert ruidenberg , Node-O'rimmelen, Hooge on logo Zwalut"Je. TerheU'den
Teteringen. Oosterhout, Dongen. 's-Grevenmoor, ~as~ik. Raamsdonk
Dussen, Aalburg. Sprang-Capelle, Woudrichem I [.'erkendElm en op de
provinciale griffie te Oen Bosch.
Het Provinciele Energie Komitee en de Brabantse Milieu Federatie
zullen in ieder geval een bezwaarschr.i.ft op stellen.

OPENHARTIGHf.;ID
Bij de openb8arm~king von het jaarverslag over 1976 van de PNEM
sprak de algemeen direkteur Oe Roy van ZuydewUn zich uit voor
een snelle beslissing v56r kernenergie. Deze mening van de direk
tour was reeds lang bekend. maar dat dit op zo'n manier naar
buiten gedragen moet worden is toch wel al te gortig.
Inmiddels heeft het PEK samen met een aantal politieke partijen
hierover haar scherpe afkeuring laten horen.
nij ~inden det een beslissing over kernenergie no een uitspraak
door de bevolking in de Kamer genomen moet worden. t-"l8ar hiervoor
zal eerst een gedegen van twee zijden belichte informatie-ver
schaffing aan vooraf moeten gaan.
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"Te verwachten gevolsen van een Maas-\"!aalcentrele"
Ten zuiden van Zaltbommel, waar de 1"laas en Heal elkaar bij ne .rfl«en
heeft de N.V. PNEt:j een nieuwe elektriciteitscentrale gepland. Deze
keuze is duidelijk bepaald door de· aanwezigheid von koelwater uit
Maas en Waal •• ~

Oe Verkgroep ~ilieu Geldermalson maakt in haar rapport duid~lijk

wat de gevolgen zouden zijn voor· Natuur, Milieu en Landschap.
Dit rapport versterkt (met nieuwe gegeven$) de eerder geferguleer
de stelling van de werkgroep dat een PNEM-contrale op deze plaats
onverantwoord is. Het omliggende gebied zal ernstig worden aange
tast als gevolg van luchtveronreiniging. opwarming door lozing
van koelwater. horizonvervuiling en oppervlakte beslag.
Een van de eindkonklusles luid~. dat verplaatsing van cleze cen
trale naar elders in Nederland gêên oplossing zou zijn; juist
beoerking van elektriciteitsopwekking moet ols oplossing worden
gezien.



Initiatief tegen uitbreiding van EUROCHEMIC.
Ongeveer 60 mensen vulden vrijdag 10 ju~i een zaaltje in Dessel,
recht onder de rook VDn Eurochemie en het Studiecentrum voor kern
energie SCK. Het was de' eerste voorlichtingsavond voor de plaatse
lijke bevolking. Oe avond was georganiseerd door de Vereniging
voor Ekologische Land en Tuinbouw in Mol. op initiatief van de
Volkshogeschool Elcker-Ik uit Turnhout. Miel TUa van Aktie Kern
Antwerpen gaf de informatie.
Eurochemie is een opwerkingsfabriek die ~n internationaal samen
werkingsverband is opgezet. In 1966 is de fabriek in gebruik genomen
en in 1974 is ze weer stopgezet. Nu liggen de plannen van de
Belgische Elektriciteitsbedrijven en de overheid om de fabriek
met een vergrote kapaciteit weer in gebruik te nemen.Daarbij spelen
een aantal grote problemen.

- De installatie die nu staat opgesteld hseft een kapaciteit
van 60 ton per jaar. Om het afval van de Belgische atoom
industrie te verwerken moet dit vergroot worden tot 300 TIJ

- Oe Eurochemie· installatie zou niet gebruikt kunnen worden
voor opwerking van LichtWaterReaktor- splijtstofstaven, vanwege
de 2x hogere splijtingsgraad dan de tot nog toe behandelde.

- Er staat een sterk verouderde, bijna opgebruikte installatie.
levensduur 10 jaar, waarvan nu reeds 0 jaar zijn ver-at reken,

- Oe kostprijs van het opgewerkte Uranium 18 relatief duur, een
installatie van 1400 T/O werd in ~75 geraamd op 1 mtllard
dollar. Een kleinere installatie is vanwege de hogere vaste
bouwkosten nog duurder

- be hoge bevolk1ngsdic:lthe1d in dit gebied. De' fabriek heeft
een 48 voudlg hogere radio-aktieve vervuiling den een leern
centrale. Er zijn via het ventilatie/koelsysteem lozingen
van Krypton, Tritium s :Jodium ..2!l stofdeeltjes Plutonium en
andere Transuranen.

- rJot moet er' met het afval gebeuren (oa. 57 kg Plutonium pIj)
- l:n verder de vragen m.b.t. Non-Pr"oliferEltie, -beveiliging

tegen terreur, transport, enz.
Hierna volgde een verhitte diskussie tussen werknemers van het
Studiecentrum en de Opwerking$facrriek enerzijds en de leden v~n

AKA anderzijds. Opgemerkt káh worden dot bij deze disRuszie de
deskuhdigheid van de aktievoerders èterk in twijfel werd getrokken
en de incorrektheid om de direktie niet officieel uit te nodigen.
Daarom werd besloten een enenbcr-e diskussié tussen direktie en
aktievoerders te organiseren. Do avond heeft de mensen wel aen het
denken gezet over dir eigen woon/leefsitustie••
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HET GROT~ I~ernsevaer GEOEUREN ••,. o.HET GROT,E kerngevet,r GEOEUREN •••
bp zaterde:g 1 oktober.
Het is belangrijk dat allerlei mensen, die zich hoe langer hoe meer
bezorgd maken over de gevaren van ke.rnenerg1e , meer en meer met
elkaar in kontakt zouden komeri.
Wij steunen don ook .- minstens moreel - het initiatief von beide
aktiegroepen V.A.K.S en de Groene Fietsers tot het houden, op 1
oktober 1977 op de Grote Markt te Ant~erpen, van een hopelijk
mossele bijeenkomst, H~IET GROTE GEBEUREN- genoemd.
Hij zij.n het er mee eens dat er bij die gelegenhe,id eenstemmig
wordt Elangedrongen op volstrekte kernstop ven ten minste vijf jaar.

Vanef 14.30 uur op de Grote: Markt in Antr~erpen, 3elgiä



l.I.I.V.

Aan de omwonend_.v8n
de PZEM-centrele
te Vlissingen

Z08'. u Inde kr..... VMli...ren hebt IcuMen leien, heeftzichCJP
I11lIlfldq23mei eenketelatoringvoo"ecI.... in onze centl'llle..n
de EdillomNetJ te VII_gen. DaarbijIeeen roetWolkvrijgekomen,
die een aentel oftlWOflMdfln hinder heeftbltzolgd. Op sommige
........ zijn roetdelen n88I1J4ld88ld CJP bulten hangend waegoed
.... fl8P8ltreerde automobielen. Hierdoor la voor de betrokllenen
OIlIIenNllc on1lttPn.
DedirectievenaN.V,PZEM...te. prija op te vwIdeten, detzijdl'
IMjzonderbebeurt.-................................".....
Indien goederen doof roetd8I....ziJnbeVuild, I.het ,.dZMm om
dezezonderuitstelop.gebrullcelijkemenlerdoch met ruimwater
.. reinigen.Bij het -...en ven 1UtO'. WOrdt hel gebruik van een
th8nlpoo ......eefd.Ta leng uitstellenV8n..... wasbeurt heeft
het"lico dat met ..... de laIcleeg v.... 8uto'8 pl......ijkwordt---...
MlcldelbuJD,. 24 mei 1877.

OINctIe NN. Provinciale Zeeuwae En...
~appIJ.

IAdllefteIIIieI

t:n\1eM11.
\fit} PIl

AAN DE OMWONENDEN VAN
DE PZEM-KERNCENTRALE
TE BORSSELE

Zoals U in de krant van gisteren
heett kunnen lezen, heett zich
maandag 23 mei een storing voor
gedaan in onze kernoentrale.
DaarbiJ is een rad1oaktie~e

wolk vriJgekomen die de omwonen
den hinder h$ef't bezorgd. Op
Bommige plaatsen zijn radioaktie
ve deeltjes neergedaald op buiten
hangend wasgoed en geparkeerde
automobielen. Hierdoor is voor de
betrokkenen ongemak ontstaan•

I DE DIREKTIE VAI DE ft PZiII STEL!'
ER PRIJS OP T~ VERKLAREN, DAT ZIJ
DIT BIZOI.DJ!,"'!l BJ!,~'REURT.

(als u dit noq kunt lezen,
heeft u qeluk gehad)

Adrosson ADRESSEN

ANTI1ERPEN

Er zijn in Zuid Nederland een aantal groepen en personen aktief
in de weer met (kern)energiezaken. Hier volgen enkele regionale
adressen:
MAASTRICHT Simon van Tuyl
VAU<ENSURG V.:J.V.
VENLO R. Gorritson
EINDHOVEN Miûko Boskmon '
OEN 80SCH Elisa v. Dolft
TILBURG Joost v d Aalst
ZUNDERT Tjou v "",ior10
ROOSENDAAL V.V.N.
MIDDELBURG Jen Goodmon

Borsstllo Ad Hoc
Miel TUs (A.K.A.)



'-~ser (hpril-...
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Actie tegen
kerncentrale
komlop gang
MAA5TlUCll't r Het Lbil
"1UllI B-ate Komitë vena_t deze eIJ', "olceade .week
lraadtekeal.. wta een lullt
aan huls-açtie lil Maastricht.

Protesten'
leien
kerncentrale

(Van. C1lZ1! tIIf',lcIggwel')

IfAASTJUCIlT - Het Llm·
hrp ~lIÛté lieert·
lItehpte..Ûleenpet.l.tieun
lItt MlftbteJ:tlJ _ Balte.·
lu'" zû.. MlJ1ftlltyliiae,
tèdel.t va. de Tweede Kamer,
l'J'o'riat.ill1. StateIl, de ."'"'rllen _ Luik ell dilce_Dte
Eijsàell attg_proba tepD de

De bedoeling is de handwke- \'t!$ttcilll "411 kenll:ellbalet
n.inaen aan te bieden allll mi. Iartc$ de Malll of 111 het Betel·
llillterMal( van der Stoel. m,f1e Idte ptaatsje..QJlpqre op 5 kw:l
hoop dat hij daarmee druk kan van Eijsden en 15 kllotnellll'
Uitoefenen op de Belgische re- yaD Maaltric:ht.
gering. Zoals bekend wil Bros. Op .de vergadering, tij'dfns
.1 een dubbele kerncentrale welke de petitie werd opge-
CUD böuwen bij Oupeye, op steld, waren vertegenwoordï-
dertien km van het Vrijthof. gers van diverse Limburgse
Volgens het Limburgs Energie sctteccmités llanwe2lg, als-
Komilé dat de folders ver. mede vertegenwoordtgers van
sprt'idt en de handtekeningen detlF,lijke ll;<l<'Jl<'ringen uit
vl'l'umelt slaat de actie goed i Belgle en DUItsland.
un in Maw<trieht. \ II-- ........ ._..,.{

vr~n.a"4 ..co~i.in ••iMoMfricht

g!~i~:J:l:J:l:lt;~~~n
kerncentraleplan

~ Z{.~

PNEM VRAAGT. NU
WEL VERGUNNINGEN
VOOR ALLE
AMERCENTRALES

Weduwe
gebruikte
voori>~;'\11.

26 tnUJe~
stroom

~. "~)Io.A. 12. nt~ '.f"

(~t:litl.$ ~ûi1 W€lEl,t1>tE:HleJt,~)

BEVESTIGD ENONTKEND

Bij kerncentrale Doel
ernstig ongeval gemeld
Reactorlanger

dan gebruikelijk
buiten werking

(VaAetl:l\~)Alft'W1II\!'IlN •. _oio ...._
=:~'~1'='»~:i.:a~---...._."é11J$ttl.:!~1dl".~tr*-. mar~_ ik "'14e

bt.rU.4'-' " ..tl èe f~2' OMt I""*-_...-tufIt d«J-.ltw t-tti. JIn
...~;bu" te trMtJt $ ...... bij

~":n.:Il4':*%~";;
........ Ot!~ ....ftlJwef f1tI..
~Jh..f"'.Ul-bdlbttl.CYtt~
.1liIf1$ ee 4~ kaCf'r!t4nl na 4t: maat..
"'appu.-Il diJ' ~ nttder dNldtDft
....." nu tè-l.UU1In bet .....
~f'lhw:u"8f'i~á~él<"

Aiq.~. 1l~1

(~SZeeland:
Nog geen
plaats voor

kerncentrale
,aanwij~

n ...........,.....
MDIRtBCilo· _ .~

teer/If _ .
_c"~.Sta_""==:u,:,=.:5
......leA_ ..w.
WlI&lIlApplülllea .,. iIIijIeo._ oe hobw 'lUl ......

.....~Ia~ ,

GetijdeneentraIe

w,landbepleit

Braudaan
kerIilrealdor
Doel 3

DOEI. - DJn~ bnlk
br3nd uJt aan de bekl8tiniJ van
de tn opbOuw zijnde 1Wnu'eIlk.
lor Doel 3. De brand woedde op
40 meloer hoogte. Oe brandweer
kon oerb_ nlet bil· De brand
werd toe 1 geblust. Over dellCba
<ie UIl ,ie kemreaklor la nog
nlelalJ8'..ten. Ook MI over de
ooraak van de bl'll,Dd. On"
'toncl Ik brand door sabotelge
ut"door verhittlng? thdwl

WI!RBDPRIMIIRE l*~1V~~
1IiC\'lllt

~g~\<I~~~î!~lî~i~ylUl
snelle ••. itultriunt reactor
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~ij doen een dringend beroep op een
ieder die het abonnementsgeld voor de
looendo jaarGang niet betaald heeft
dit alsnog ze snel mogolijk te doen.

Holaes ~ijn de Porti-kosten te hoog
voor een voordelige verzending. Ieder
die een extro bijdrace hiervoor wil
geven 'kan dit doen op giro 3600254
Penningmeester PEK
Cobbenilogeloon 552 Tilburg 4408

BEDANI<T --- SEDANI<T --- BEDANI<T ---

De volcende ZEK-krant zal begin September
Kopy opsturen voor 29 Augustus naar:

verschijen.
Redaktie 7 K-Krant
Nieuwl~ndstr 39 Tilburg
tel. 013 435039
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