Amsterdam, 28 november 2018
Geachte leden van de gemeenteraad van Valkenburg,
Sinds 16 april ben ik als campaigner werkzaam bij WISE Nederland, om campagne te voeren voor het
sluiten van de Belgische scheurtjescentrales. Ik kan dit belangrijke werk mede doen dankzij de
financiële steun van uw gemeenteraad.
Mijn activiteiten variëren van lobbygesprekken met Belgische en Nederlandse politieke partijen,
samenwerkingsverbanden met Belgische NGOs en het schrijven van opiniestukken tot het
ondersteunen van lokale groepen en gemeentes. De zorgen van de bewoners van Zuid Nederland
over hun veiligheid staan hierbij centraal. Het is van groot belang dat dit geluid gehoord blijft
worden.
Actie tegen de verouderde kerncentrales is belangrijker dan ooit. De afgelopen weken zijn er nog
meer problemen met de scheurtjesreactoren bekend geworden. Naast scheurtjes in de reactoren zijn
er nu ook betonproblemen ontdekt. De nucleaire waakhond van België, het FANC, heeft toegegeven
hier geen goed toezicht op gehouden te hebben.
De problemen blijven zich maar opstapelen. Daarnaast hebben medewerkers van de kerncentrales
aangegeven dat het Electrabel altijd meer om winst is gegaan dan om nucleaire veiligheid. Schandalig
in een drukbevolkt land als België en met kerncentrales zo dicht bij de grens van Nederland. Niet
alleen de veiligheid van de bevolking, maar ook de energielevering is in het geding. Afgelopen
weekend berichtten Belgische media dat grensgemeentes in Zuid Limburg wellicht zonder stroom
komen te zitten de komende winter.
Eind mei 2019 zijn de federale verkiezingen in België. Dit wordt een cruciaal moment voor de
toekomst van de scheurtjesreactoren. Daarom is het van groot belang dat er druk op de Belgische
politiek blijft staan. Nog lang niet alle politieke partijen in België willen de scheurtjesreactoren zo snel
mogelijk gesloten hebben. Het eerste half jaar van 2019 wordt bepalend voor de richting waarin de
Belgische partijen de coalitie-onderhandelingen in zullen gaan. Publieke druk tot aan de presentatie
van het regeerakkoord zal meer nodig zijn dan ooit.
Daarom verzoek ik u per dit schrijven om mijn werk ook in 2019 weer te steunen. Vorig jaar steunde
Valkenburg onze campagne met 2500 euro. Het zou fantastisch zijn als dat dit jaar wederom het
geval is. We moeten er voor zorgen dat onze gezamenlijke veiligheid prioriteit krijgt in het nieuwe
regeringsbeleid van België. Daar wil ik mij in 2019 voor inzetten. Ik hoop dat u mij hier in steunt.
Met vriendelijke groet,
Kim van Sparrentak
P.S.: In de bijlage bij deze brief vindt u een verslag van de campagne in 2018.

