
 

 

Aan: B&W en gemeenteraad van de Gemeente Steenbergen 

Van: Kirsten Sleven, WISE 

Betreft: Update rondom campagne inzake sluiting gevaarlijke                                                                Belgische 

scheurtjescentrales 

Amsterdam, 3 juli 2019 

L.s., 

Uw gemeente sponsort sinds vorig jaar de campagne tegen de scheurtjesreactoren Doel3 en Tihange2. Wij 

zijn erg blij met uw financiële bijdrage voor dit ontzettend belangrijke werk. Daarom informeren wij u nu 

graag over het laatste nieuws omtrent de campagne. 

Nadat Tihange2 bijna een jaar heeft stilgelegen is de reactor opnieuw opgestart. Tihange2 heeft zo lang 

stilgelegen omdat grootschalige betondegradatie was vastgesteld in het gebouw. Volgens het FANC voldoet 

het gebouw nu echter weer aan de eisen. Helaas blijven de scheurtjes in de reactor zitten. Dit is een groot 

probleem en valt niet te repareren. Alleen sluiting van de scheurtjesreactoren verzekert ons ervan dat we 

echt veilig zijn.   

Ook informeren wij u graag over veranderingen binnen onze organisatie. Na 20 jaar trouwe dienst heeft 

Peer de Rijk in mei afscheid genomen van WISE. Ik (Kirsten Sleven) neem het directeurschap van Peer de 

Rijk over en ik ben daarmee vanaf heden het aanspreekpunt binnen WISE. Over mijn nieuwe rol is met te-

rughoudendheid gecommuniceerd, omdat het niet duidelijk was hoe wij als WISE invulling zouden geven 

aan het directeurschap. Inmiddels kan ik aangeven dat ik de directietaken op mij neem.  

 

Daarnaast moeten wij u mededelen dat WISE Nederland op zoek is naar een nieuwe campaigner die de 

campagne tegen de scheurtjescentrales kan leiden. Campaigner Kim van Sparrentak is onverwachts met 

voorkeursstemmen verkozen tot Lid van het Europees Parlement en kan deze rol niet combineren met haar 

werk als campaigner Doel en Tihange. De vacature voor een nieuwe campaigner staat nu uit en we hopen 

zo snel mogelijk een vervanger aan te stellen. Mocht u nog mensen in uw netwerk hebben die geknipt zijn 

voor deze functie, houden wij ons graag aanbevolen.  

Kim van Sparrentak heeft een eindverslag geschreven over haar werkzaamheden. Bijgevoegd vindt u het 

verslag waarin de campagneactiviteiten van de afgelopen acht maanden staan beschreven.  

Mocht u vragen hebben, schroom niet om contact op te nemen. Tevens kom ik graag bij u langs voor een 

kennismaking en de beantwoording van eventuele vragen. 

Met vriendelijke groet, 

Kirsten Sleven,  

Directeur WISE Nederland 

 


