
 

 

 

 

 

Aan:   Gemeenteraad en B&W gemeente Steenbergen  

Van:   WISE, Peer de Rijk  
Betreft:  Ondersteuning campagne Belgische kerncentrales  
Bijlage:   Overzicht stand van zaken crowdfunding  
 

Amsterdam, 19 januari 2018 

L.s,  

Wij zijn verheugd te horen dat de gemeente overweegt - natuurlijk onder voorwaarden – het mede 

mogelijk wil maken om ook in 2018 de druk op te voeren om de kerncentrales in Doel zo spoedig 

mogelijk te doen sluiten. Met een zogenaamde crowdfundingsactie heeft WISE inmiddels bijna 

voldoende geld opgehaald (zie bijlage) om een stafmedewerker aan te kunnen trekken (een 

professionele campaigner/lobbyist) die zich helemaal gaat richten op de Belgische kerncentrales. De 

crowdfunding wordt financieel ondersteund door niet alleen zo’n 300 particulieren maar ook door 

een aantal gemeenten (zie bijlage) en een particulier fonds. 

De stafmedewerker zal een bindende kracht vormen tussen de verschillende burgercomités, (lokale) 

milieuorganisaties, gemeenten, en (mede namens hen) moeten lobbyen in Brussel en Den Haag, 

contacten onderhouden met belangengroepen in Nederland, Duitsland en België, en de rechtszaken 

die er lopen in dit dossier moeten volgen en daar zo nodig energie in steken. Het betreft dus een full 

time functie, waar we twee jaar voor hebben uitgetrokken. Naast dit meer ondersteunende lobby-

gerichte werk zal onze campaigner zich ook richten op het organiseren van een grote publieksactie in 

2018. Momenteel wordt daarover al overleg gevoerd met organisaties in Belgie en Duitsland. 

Wij zijn ons bewust van de gevoeligheden in dit dossier. Het is ook bijzonder dat een gemeente op 

deze manier financieel bijdraagt aan het tot stand komen van publieksacties- en activiteiten. U kunt 

er van op aan dat WISE alles in het werk zal stellen om de lijntjes kort te houden, veelvuldig in 

contact te treden met de gemeenten die de campagne ondersteunen en veelvuldig overleg te voeren 

over de aard van de activiteiten. Met andere gemeenten die de campagne steunen maken wij 

afspraken om minstens twee keer per jaar een presentatie te geven aan bv. de gemeenteraad en/of 

de bevolking van de betreffende gemeente. Graag maken we – als Steenbergen definitief instemt 

met de bijdrage - ook met uw gemeente een dergelijke afspraak. 

We hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben en wachten uw besluit af,  

Peer de Rijk,  



Bijlage bij brief aan Steenbergen  

Stand van zaken crowdfunding, 12 januari 2018 

 

Samengevat: 

Doelbedrag voor twee jaar is 84.000 euro (loon plus campagnebudget) 

• 310 particulieren brengen samen bijna 47.000 euro binnen. Hier past een grote kanttekening bij; 

we gaan maandelijks incasseren en natuurlijk staat het iedereen vrij de machtiging ten alle tijde in te 

trekken. Onze ervaring leert dat dit ook gaat gebeuren en dat het bedrag dus zal zakken. We blijven 

ons best doen nieuwe particulieren aan te moedigen mee te gaan doen aan de campagne. 

• Bijdragen van gemeenten: De gemeenten Meerssen, Valkenburg, Onderbanken, Bergen op Zoom 

en Maastricht dragen samen 18.300 euro bij.  

• De Milieufederatie Limburg en een particulier fonds dragen samen 12.500 euro bij 

 

Daarmee zitten we op dit moment op: 77.800 euro 

We hopen dus van ganser harte dat Steenbergen 2500 euro toekent, dan zouden we op 80.300 euro 

uitkomen. 


