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Geacht college, 

 
 
In de Belgische krant Het Laatste Nieuws staat heden een artikel met de kop “Terroristen 
bespioneren Vlaamse nucleaire topman”.  Al lezende blijkt dat onderzoekers bij de huiszoekingen 
die zijn verricht na de aanslagen in Parijs een video hebben gevonden met daarop zorgwekkende 
beelden.  “De camera werd urenlang gericht op een woning in Vlaanderen. De persoon die in beeld 
komt, blijkt een belangrijke figuur te zijn in de kernenergiesector”, aldus het krantenartikel.  
De personen bij wie de video is gevonden, zijn gelinkt aan de terreurcel die de aanslagen in Parijs 
uitvoerde. Wat precies de bedoeling was van de spionage, is niet duidelijk, al wordt niet uitgesloten 
dat de terroristen plannen hadden om kerncentrales aan te vallen. 
 
Dit bericht zorgt bij GBWP voor nieuwe zorgen over de veiligheid van de Belgische kerncentrales 
en in het bijzonder die in Doel, die op slechts 15 kilometer afstand ligt van Bergen op Zoom. Er 
wordt hiermee een extra argument toegevoegd aan het raadsbreed ondersteunde standpunt dat de 
centrale in Doel moet sluiten. 
 
Wij gaan er vanuit dat de bevoegde overheden het onderzoek voortvarend oppakken en alles in het 
werk stellen om de veiligheid te garanderen en degenen die hierbij betrokken zijn op te pakken.  
We willen ter ondersteuning hiervan, dat het college onze zorgen overbrengt aan de 
veiligheidsregio en overige bevoegde instanties.  
Daarnaast vinden we het van belang dat onze inwoners zo snel mogelijk worden geïnformeerd over 
de feiten en de ondernomen acties. 
Bovendien willen we graag dat dit element wordt meegenomen in het onderzoek dat u aan het doen 
bent naar de mogelijkheden om juridische stappen te zetten om Doel te sluiten. 
 
Op grond van artikel 39 van ons reglement van orde stellen wij u de volgende vragen: 

1) Is het college bekend met de inhoud van het genoemde artikel? 
2) Bent u bereid om onze zorgen over te brengen aan de veiligheidsregio en de bevoegde 

instanties? 
3) Bent u bereid om zo snel mogelijk de informatie te duiden en de inwoners van de gemeente 

hierover te informeren. 
4) Bent u bereid om te onderzoeken of dit element meegenomen kan worden in het 

onderzoek naar de mogelijkheden om juridische stappen te zetten om sluiting van de 
kerncentrale in Doel af te dwingen? 

 
Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen. 
 
 
Met vriendelijke en lokale groet, 
 
 
Evert Weys 
Fractievoorzitter GBWP 



Van: Evert Weys [mailto:evertweys@gmail.com]  

Verzonden: woensdag 17 februari 2016 11:13 

Aan: Griffie 
CC: Fractie GBWP 

Onderwerp: Nieuwe zorgen over veiligheid kerncentrale Doel 

 
Beste griffie, 
 
Bijgaand een brief van onze fractie met vragen aan het college n.a.v. berichtgeving in de 
Belgische pers over terroristen die mensen uit de nucleaire sector hebben bespioneerd. 
 
Wilt u dit svp op de gebruikelijke wijze doorgeleiden? 
 
Alvast bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Evert Weys 
Fractievoorzitter GBWP 
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