en vcrmeld erbii over welke maand het
gaat. Van die gUldens blijven wij af.
Het doel van deze rekening ls, dat je
laat Zlen dat je die gulden niet in je
zak wilt houden, en Kij k1.mncn zo z iE'n
wie er allemaal meedoen, r.n jou van al le ont\oJikke liugen . on de hoog te houden .
Denk er \>\el aan Jat je dit ledere mélnnd
moet doen .

Ter on<..lerstewüng
van Jeze aktie zi jn
~Inches (zie voorkmlt) en butt ons
(zie hiernaast) gemaakt. Te koop voor
resp fl ,50 en fl ,-.

welk risico loop je?.
Heel veel met Jie kerncentrales! Maar
door met deze aktie mee te doen, geen.
Waarschijnlijk krijg je elke maancl een
aanmaning van één gulden, zoals in deze folder afgeclrukt staat. Als je die
niet biJmen de gestelcle t entij n betaalt ben je " jn gebreke" en ben je in
principe een boete van f 20,-- vcrschuldigcl . Als je clan nog niet betaald
kwmen ze je komen afsluiten. Tot op
heden gebeurt dat niet. Iederce11 heeft
alleen nog maar eerste aanmaningen gekregen. Verder gebeurt er niets. !r. november '82 is door het GEB gedrei ;;J bij
een aantal weigeráars zgn . muntmet ers
t e plaatsen (dat zij n elektriciteitsmeters waar je zelf geld in moet gooien
om stroom te krijgen) , maar dat is
voorlopig weer van de baa11. Nogmaals,
je loopt geen enkel risico , want vóór
het GEB wat dan ook gaat cloen, krijg
je altijd eerst de gelegenheld om alsnog t e betalen.
Bel ons even als je mee gaat doen,
dan weet je precies hoe het er op dat
moment voorstaat.
Doe mee aan de aktie GEEN ROSSOIE
PIEK VOOR OODEWAARD-ELEh"TlUEK,

.

-

of betaal je liever mee aan
Dodewaard?

Deze akticvonn , het weigeren van een
deel van je eI ektrid tcitsrekening,
wordt ook in antiere plaatsen toegepast, o. a . in rriesland en in Tilburg.
Oe groepen die Jeze aktics voeren komen regelmatig bij elkaar om ideeën
uit t e wisselen en gezamenlijk juridische zaken aan te pakken.

geen bossche piek voor
De aktie GEEN OOSSCI rE PlEK VOOR
OODEWMRD-ELEI\'TIUEK is één van de aktiviteiten van tie Stroomgroep Stop
Kernenergie in Den Bosch. Andere
aktiviteiten zii n: het mobiliseren
voor land.ehjke akties, het geven van
cursussen , het organiseren von infoTmatieavonden , het vcrhuren van een
tentoonstelling, het staan met een
kraam, etc. Wil je meer over onze
akti vitelten weten, l ees dan onze
(groene) folder.

Voor meer inl-ormatie:
Stroomgroep Stop Ken1encrgic
Postbus 1-l-04
5200 BL Den Bosch
tel . 141483/136308
januari 1983

dodewaard - elektriek

•
••
•

Wat heeft de gemeente Den Bosch
met Dodewaard te maken?
Wat houdt de aktie i n?
Waarom deze aktie?
Hoe kUn je meedoen?

StTrlnm ,~rntP.Ü~~~~~~~---~

Postbus
~
I
(' 1 ..
5200 J3L
tel. 14 1 48 3,t1======':"!~..::==-:.J

dodewaard en den bosch

weigeren

I11 Doclewaarcl draait sinds 14 jaar een
kerncentrale . Deze centrale is eigendom
van de NV GK.t\ (Gemeenschappelijke Kerncent ral e Nederlémd) . De aandelen van
deze NV zijn o. a . in handen van de ~V
PNfi\1, die 12<(, van de Dodev:aard-aandelen
in bezit heeft . Ook deze W heeft \veer
aandeelhouders . De gemeente Den Bosch
.is er daar één van. Dat betekent dus
dat de gemeente Den Bosd1 medeverantwoordelijk is voor de kerncentrale te
Dodewaard en voor het radio-aktief afval
dat di e centrale dagelijks produceert .
En dat heeft uc gemeenteraad ook erkend.

Dit is voor ons onaanvaarclbaar. Daarom,

gemeenteraad
In april ' 81 vroegen 20 Bossche groeperingen de gemeenteraad zich uit t e
spreken over de kerncentrale te Dode,."aard , en dat standptmt ook in Je aandeelhoudersvergadering \'an de PNE\1 naar
voren te brengen. f:.n nu is die uitspraak
er nog niet. Eerst besloot de raad hierover een pre- advies van B&W af t e wachten. Na ï maanden, in december, kwam
dat er uiteindelijk en werd door de gemeenteraad overgenomen . De inhoud \oJas :
De raad zou nog geen uitspraak doen ~
in afwachting van het resultaat van de
studie van de regeringscommissie Beek ,
naar de gevolgen van voortiidig s l uitC11
van Borsselc en Dodewaard . Na àlles wa t
er sinds april ' 81 is gebeurd ~ Jenken
wi j da t de gemeenteraad helemaal geen
uitspraak wil doen, en dat zij degenen
die om zo ' n ui t spraak vragen niet serieus neemt . Door niet te kiezen , kiest
de gemeent e vóór het doordraai en van
Dodewaard, dus vóór het doorgaan met de
produktie van radio-aktief afval. Afval
dat nog vele generaties na ons gevaarl ijk blij ft en ,."aarvoor géén oplossing is.

hoe meedoen?

om te protesteren tegen kernenergie en
het uitblijven van een uitspraak van
de ~~emeente Den Bosch , werd besloten
nu de aktie GEE~ BOSSO IE PlEK VOOR 00DEWAARD-ELEKTRIEI\ te gaan Yoeren .
Vanaf maart ' 82 houtien (steeds meer)
mensen maandel ij ks f I , -- in op hun
elektriciteitsrekening .

reakties
Hieronder zle je Je reakt.ie van de gemeente : een aanmaning . Desondanks , of
misschien juist daarom , gingen i n c.Ie
maanden daarna heel ~vat mensen meedoen
met de aktie . Zi i willen allemaal niet
meer meebetal en aan Dodewaard zolang
de gemeente Den Bosd1 geen uitspraak
doet . Het enlge dat ûc gemeente wel
deed '"as eerste aamnaningen sturen.

Je kunt nan de aktie meedoen als je:
- in de gemeente Den Bosd1 woont
- ze 1{ je energievoorsd1ot betaalt aan
het Gemeentelijk Energie- en waterbedrij f.
Als je energie\·oorschot automatisch
van je bank- of girorekening wordt afgeschreven, moet je dit eerst stopzetten . Out kan uoor een kort briefje aan
het GEIL Dan ontvang je voortaan, net
als mensen die geen automatische afschrijvi ng hebben, een acceptgirokaart.
DLe gebruik je niet . Je gebruikt een
gewone bm1k- of giro- overschrijving en
vult daarop in : het beurag van je voorschot min f 1, -- en bij "mededelingen"
schr ] j f je, behalve de maand waarover
het gaat : GEEN BOSSQJE PlEK VOOR OODEWMRD-ELEk'TR TTIK . Dan pak je nog een overschrijvingskaart en maakt f 1 , -over op gironr . S241424 t . n.v . GEEN
BOSSOlE PI EK VOOR OODEWMRD- ELEKTRIEK
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