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Waakvlam

Door de corona-pandemie zijn in
stad en land veel ac4viteiten op
een laag pitje gezet. Dito binnen
onze vereniging. Wel bleef het
bestuur in de afgelopen maanden
waakzaam. Zelfs meer dan dat
zoals uit deze Nieuwsbrief mag
blijken.

Flashmob

Op 10 juni is er in Duitsland,
Luxemburg, België en Nederland
gedemonstreerd tegen het plan
om in een omvang van vijf
zwembaden hoog radioac4ef afval
ondergronds op te slaan.

Momenteel liggen de verbruikte
uraniumstaven op de terreinen
van de kerncentrales van Tihange
en Doel. Als mogelijke loca4es
worden genoemd het plateau van
Herve (30 kilometer ten westen
van Aken) en Stavelot bij Malmedy
(Hohes Venn). In de Euregio
bestaat verzet tegen dit plan.
De vereniging Stop Tihange
Nederland (VSTN) heeT het
protest in Nederland voor zijn
rekening genomen. Burgemeester
Penn was verhinderd onze brief in
ontvangst te nemen.
Daarom is de brief bij de poort

van het Maastrichts stadhuis
afgeleverd. In de brief wordt
opgeroepen om in het geweer te
komen tegen dit onzalige Belgisch
plan.

Uitspraak Rechtbank (B)*

Op 3 september heeT de
Rechtbank in Brussel uitspraak
gedaan in de vier jaar slepende
zaak om directe slui4ng van
kernreactor Tihange-2. Eisers: drie
Euregio-gemeenten en Nucleaire
Stop Kernenergie uit België,
uiteraard gesteund door de
Ve re n i g i n g S t o p T i h a n g e
Nederland.
De Rechtbank oordeelde ‘onze’ eis
wel ontvankelijk, maar niet
gegrond. De kernreactor mag
blijven func4oneren (tot aan de
geplande slui4ngsdatum februari
2023).
Na alle roering een domper, kun je
zeggen. De drie rechters hebben
zich helaas ‘verstopt’ achter de
beweringen van m.n. de Belgische
nucleaire toezichthouder FANC en
hebben belangrijke inbreng van de
eisers niet meegenomen in hun
oordeel.
Ten eerste is het onaanvaardbaar
dat de centrale onder de
aanvliegroute van Bierset ligt.

Ten tweede blijkt uit het laatste
inspec4erapport van Doel 3 dat er
wel zeker groei van de scheuren in
de reactormantel plaatsvindt (zie
ook onderstaand bericht over
onjuist FANC rapport).Voor meer
uitvoerige info verwijzen we naar
onze website.
Wat is wel bereikt?
Allereerst: dankzij maatschappelijk
en poli4ek verzet is eerder
we_elijk besloten om alle zeven
Belgische kernreactoren te sluiten
in 2025.
Tweedes: de scheurtjes reactor
Tihange-2 zal vervroegd worden
gesloten in februari 2023. De
andere scheurtjes reactor Doel-3
al in 2022.
Wat staat ons te doen?
Natuurlijk is blijvende waakzaamheid geboden! Immers, de
nog te vormen nieuwe Belgische
regering zou wel eens onder druk
van de kernenergielobby en
bepaalde poli4eke krachten
kunnen besluiten om een of twee
van de zeven kernreactoren in
bedrijf te houden na 2025!
Verder zal binnenkort een rapport
uitkomen met onderzoeksresultaten aangaande de scheurtjeskernreactor Tihange-2. Wordt deze
rapportage een herhaling van wat
we eerder zagen rond het rapport
over kernreactor Doel-3 ?! Zie ook
het onderstaand bericht “Onjuist
FANC-rapport”.

PvdD stelt vragen **
De gebouwen zijn in geen enkel
opzicht bestand tegen de inslag
van een vliegtuig.

De Limburgse frac4e van de Par4j
voor de Dieren (PvdD) heeT elf
kri4sche vragen ingediend bij de
Limburgse Commissaris van de
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Koning, gouverneur Bovens. De
vragen betreﬀen de Belgische
rechtszaak i n zake s l u i 4 n g
Tihange-2 en het onjuiste FANCrapport Doel-3.

dingen van de accepta4ecriteria
geen enkel probleem vinden. Hoe
kun je dan als toezichthouder daar
je ogen voor sluiten. Ongelooﬂijk,
toch?

Onjuist FANC-rapport

VSTN in het nieuws

Onze vorige Nieuwsbrief berich_e
over het rapport inzake
kernreactor Doel-3, berucht om
zijn scheurtjes in het
kernreactorvat. VSTN-bestuursleden Jos Gulikers en Leo Maathuis
hebben dit rapport kri4sch tegen
het licht gehouden.
In het moeizaam verkregen
rapport, uitgegeven door FANC,
waren her en der teksten
onleesbaar zwart gemaakt! De
kernvraag van dit onderzoek was:
Is wel of geen sprake van groei of
vermeerdering van scheurtjes
(waterstofvlokken) in het stalen
kernreactorvat?
Het FANC rapport concludeert klip
en klaar: geen groei, noch
vermeerdering van scheurtjes.
Echter, VSTN komt tot een andere,
verontrustende conclusie. FANC is
uitvoerig hierover door VSTN
ingelicht. Je zou dan tenminste
een uitnodiging voor een gesprek
mogen verwachten. Echter, FANC
weigert op de VSTN-bevindingen
te reageren. Waarom?
VSTN heeT ANVS, het Nederlands
broertje van FANC, uiteraard ook
ingelicht.

Deze instan4e legt zich kri4ekloos
neer bij de bevindingen van het
FANC. De reac4es van FANC en
ANVS tonen tot nu toe aan dat
deze veiligheidsautoriteiten de
door de exploitant gemelde en
onschuldig verklaarde overschrij-

De gerechtelijke uitspraak is de
media bepaald niet ontgaan.
Zo w e l vo o ra fga a n d a a n d e
uitspraak, alsook erna hebben de
media uitvoerig aandacht gegeven
a a n d e a c t u a l i te i t ro n d o m
Tihange.
Onze vereniging, bij monde van
voorzi_er Jos Gulikers, is te zien en
te horen geweest in het NOS
Journaal, de ochtend radioshow
van L1, het tv-nieuws op L1 en o.a.
de kranten De Limburger en De
Telegraaf. Verder heeT VSTN
uitvoerig het woord gehad in het
L1 zondagochtend programma “De
Stemming”.

voorlopig de ac4viteiten op een
laag pitje te houden, maar wel
waakzaam te blijven. Mocht de
actualiteit daartoe aanleiding
geven dan volgen de nodige
ac4viteiten en zult u worden
geïnformeerd.

Duw mee. Doe mee!
VSTN telt 300 sympathisanten en
130 leden-met-stemrecht. Wilt u
ook lid of sympathisant worden?
Dat kan door:
1) aanmelding via email adres
stop.4hange.nl@gmail.com onder
vermelding van naam en adres, en
2) overmaking van een dona4e
van minimaal vijf euro op rekening
NL 30 TRIO 0338 9015 90, o.v.v.
van Stop Tihange Nederland.
Is de donaLe voor 2020 al
overgemaakt? Hartelijk bedankt!
*link naar verslag Rechtbank:

h_p://www.stop-4hange.org/nl/wpcontent/uploads/sites/5/RechtszaakTihange.pdf

**link naar de vragen: h_ps://
Zo blijkt dat onze vereniging ook
de relevante func4e vervult van
aanspreekpunt bij dit soort
gelegenheden.

limburg.par4jvoordedieren.nl/
vragen/schriTelijke-vragenrechtszaak-vervroegde-slui4ngkernreactor-4hange-enverontrustende-toename-scheurtjeskernreactor-doel-na-onjuist-fancrapport

Voortgang VSTN
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