
 

 

 

 

 

 
 
 
Aan: B&W en gemeenteraad van de Gemeente Steenbergen 
Van: Peer de Rijk, WISE; Jos Gulikers, voorzitter Ver. Stop 
Tihange Nederland.  
 
Betreft: stand van zaken m.b.t. aanstelling campaigner 
inzake sluiting gevaarlijke Belgische scheurtjescentrales  
         

 
24 mei 2018 
 
L.s,  
 
In het najaar van 2017 of het vroege voorjaar van 2018 heeft uw gemeenteraad besloten om de 
crowdfunding,  ten behoeve van een campagne om de zogenaamde scheurtjesreactoren in België 
vervroegd te doen sluiten, te steunen. 
  
Wij zijn blij u te kunnen informeren dat de crowdfundingsactie geslaagd is. Per 16 april jl. is Kim van 
Sparrentak aangesteld als campaigner.  
  
Met deze brief willen we u graag informeren over de voortgang van de campagne en de plannen.  
 
Deze eerste maand heeft Kim gebruikt om met tal van actoren in gesprek te gaan  (in zowel België, 
Duitsland als – vooral - Nederland), zich de materie volledig eigen te maken en een plan te schrijven.  
 
Het doel van de campagne is om maximaal druk uit te oefenen op de Belgische overheid, de nucleaire 
toezichthouder (FANC) en de eigenaar van de centrales (Engie/Electrabel) om ze te bewegen de twee 
scheurtjesreactoren voor 31 december 2019 te doen sluiten. We weten allemaal dat dit een forse 
uitdaging is. Aan onze campagne de taak om de druk vanuit Nederland maximaal op te bouwen. Kim 
van Sparrentak gaat intensief samenwerken met lokale groepen en bestuurders in Limburg, Brabant 
en Zeeland en intensief op nationaal niveau aan de slag om te lobbyen bij het Nederlandse parlement 
en regering.  
 
In het campagneplan staan onder andere de volgende elementen:  

- Het organiseren van een bijeenkomst met experts voor gemeentes (wethouders, raadsleden, 
ambtenaren) en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s uit Nederland en België 

- Het opzetten van een samenwerkingsverband tussen gemeentes in Nederland en België, 
waarbij kennisdeling voorop staat.  

- Het organiseren van trainingen voor mensen van bv. lokale groepen die zich inzetten tegen de 
kerncentrales 

- Lobby richting zowel Belgische als Nederlandse politiek 
- Ondersteunen en het zelf organiseren van publieksacties die het draagvlak voor sluiting 

moeten aantonen.  
 
 
 



 
Belangrijke momenten zullen zijn: 

- Belgische lokale verkiezingen 
- Nederlandse Provinciale verkiezingen 
- Belgische Federale verkiezingen 

 
Bij deze willen we u vast graag uitnodigen voor de expert-avond op 4 juli, georganiseerd door de 
Gemeente Bergen op Zoom. Belangrijk doel van deze avond is het verbreden van het verzet van 
Nederlandse gemeentes tegen de scheurtjescentrales en het opzetten van een samenwerkingsverband 
tussen Limburgse, Brabantse, Zeeuwse, Vlaamse en Waalse gemeentes. Wise zal hier uiteraard bij 
aanwezig zijn. De exacte locatie, het tijdstip en het programma volgen later.  
 
Kim van Sparrentak is uiteraard bereid om een keer langs te komen en te kijken hoe we de 
samenwerking nog verder kunnen verbeteren. Daarnaast is ze altijd bereikbaar voor vragen of 
suggesties vanuit uw gemeente. Kim is bereikbaar via kim@wisenederland.nl , 020-6126368 en 06-
55565209.  
 
Tevens, willen we u graag, als daar behoefte aan mocht zijn, aanbieden om voor uw gemeenteraad en 
college een presentatie te verzorgen over de campagneplannen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peer de Rijk , directeur WISE 
Jos Gulikers Voorzitter VSTN  

mailto:kim@wisenederland.nl

