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Persbericht 

20 . 000 Moerdijkkranten contra EZ -campagne 

Bet Brabants Platform tegeQ ~ernenergie verspreidt de komende week 

20.000 Moerdijkkranten in west Brabant en de Drachtsteden (Zuid

Bolland) • In deze krant die door plaatselijke comités wordt 

gedistribueerd wordt forse kritiek geleverd op de omstreden plannen 

van de PNEM om twee kerncentrales in Moerdijk te bouwen, de informatiecampagne 

van Econ.Zaken en de houding van de Brabantse bestuurders."De blunders rond 

Moerdijk gaan zich herhalen" schrijft het platform. "In gewoon 

Brabants, de mensen worden belazerd". 

Bet Brabants Platform noemt vier redenen waarom op Moerdijk geen 

kerncentrales mogen komen. Het te grote inwoneraantal in Dordrecht, 

Breda en de tussenliggende gemeenten; het ontbreken van koelwater; 

de nabijheid van het explosiegevaarlijke Shell-chemiebedrijf; de be

smetting van drinkwaterbekkens in de B2esbosch als zich een ongeluk 

met een kerncentrale voordoet. "Gedeputeerde Staten van Zuid Holland 

vinden Moerdijk ongeschikt, maar Brabantse bestuurders wuiven die 

bezwaren weg " . 

Ten overvloede wordt erop gewezen dat de redenen waarom kerenergie 

in de Brede Maatschapppelijke Discussie werd afgewezen, nog steeds 

gelden. Kerncentrales bouwen over tien jaar helpt niet tegen zure 

regen, het kernafval blijft levensgevaarlijk, de risico ' s van kerne

nergie worden door de regering onderschat en er zijn goede alternatieven 

die bovendien meer werkgelegenheid opleveren, aldus de Moerdijkkrant. 
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Bet Brabants Platform roept de bevolking op inspraakrondes goed 

'te benutten en te protesteren . Behalve de PKB-inspraakprocedure 

die nog loopt tot 1 november volgen er nog een Streekplanwijziging 

(j anuari ' 86) en een vergunningenprocedure (zodra de PNEM een 

aanvraag indient) . Verder wordt aangeraden de Tweede Kamerverkiezingen 

goed in de gaten te houden en te protesteren bij de PNEM en 

het Industrie- en Ravenschap Moerdijk. 

De krant is mede bekostigd door het Fonds Milieuvriendelijk Energie

beleid (Amsterdam) . Een subsidieaanvraag bij de Raad voor de Ruimte

lijke Ordening - die toegezegd had onkosten te vergoeden in het kader 

van de PKB-inspraakprocedure - werd niet gehonoreerd. 

Moerdijkkamp en dorpenestafette 5 t/m 7 ocober 

In het weekend van 5 t/m 7 october wordt het druk rond Moerdijk . 

Tegenstanders van kernenergie uit het hele land willen een àeel 

van het 2000 ha grote terrein bezetten en van daaruit prikacties 

ondernemen . Men verzamelt om 12.00 uur op station Lage Bwaluwe. 

Ook uit de regio wordt er meegdaan aan het kamp . Vanuit verschillende 

plaatsen wordt gezamenlijk opgetrokken om àe bouw van het kamp aan de 

Roede Vaart op zaterdag om 14.00 uur mee te maken. Per fiets vertrekt 

men om 11.00 uur uit Breda (Grote Markt~;om 12.00 uur u~t Zevenbergen 

~ anaf de markt en om 13 . 00 uur verzamelt de groep ui t Dordrecht en om

geving bij het Postiljonmotel (A16 ten zuiden van Dordrecht) 

In àe dorpen in de regio vinden manifestaties plaats ~ hetzelfde week

end en onderneemt men ook fietstochten naar het Moerdijkkamp . 

Zaterdag vanaf 13 . 00 is er in Lage Zwaluwe (gebouw Den Domp) een 

grootse manifestatie met poppenkast, videopresentaties en informatie

markt. ' s Avonds is er een popspektakelvanaf 19.30. Entree f 5, -

' s Zondags is er een fietstocht gepland naar het Moerdijkkamp. 

In Zevnebergen worden zaterdagmorgen op de markt mensen geholpen bij 

het invullen van bezwaarschriften. 

In Moerdijk is er ' s Zondags in gebo~ De Ankerkuil een tentoonstelling 

en doorlopende videovoorstelling. De zaal is geopend van 

11.00 tot 17 . 30 uur . 
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