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Onderwerp: kerncentrale Tihange
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 27 januari 2016, 
Overwegende dat:
 op slechts 125 km van Weert de stokoude kerncentrale van Tihange is 

gelegen;
 er sprake is van scheuren in reactor 2;
 deze reactor desondanks onlangs weer is opgestart;
 de directie van de kerncentrale en het federaal agentschap voor nucleaire 

controle (FANC) niet kunnen verklaren waardoor deze scheuren worden 
veroorzaakt;

 er zich eveneens menselijke procedurefouten hebben voorgedaan;
 de informatievoorziening naar de Nederlandse gemeenten slecht is dan wel 

geheel ontbreekt;
 noch de vertegenwoordigers van de kerncentrale noch die van het FANC met 

zekerheid kunnen zeggen dat de kerncentrale veilig is;
 de onrust onder de bevolking toeneemt;
 in geval van een kernramp ook de bevolking van Weert aan een groot 

gezondheidsgevaar wordt blootgesteld; 
 de beschermingsmaatregelen voor de bevolking in geval van een kernramp 

niet verder gaan dan het uitdelen van jodiumpillen aan zwangere vrouwen en 
kinderen in een gebied met een straal van 100 km rondom Tihange;

 onmiddellijke en definitieve sluiting van de kerncentrale het enige middel is 
dat een kernramp kan uitsluiten;

 de Städteregion Aachen momenteel laat onderzoeken welke juridische 
stappen er ondernomen kunnen worden om een betere informatievoorziening 
en sluiting van de kerncentrale af te dwingen;

 de Städteregion de wens heeft uitgesproken een brede, internationale 
bestuurlijke coalitie in de Euregio Maas-Rijn tot stand te brengen;

Draagt het college op om;
 aan de Belgische federale regering, aan de Nederlandse regering en aan de 

Landesregierung Nordrhein-Westphalen in Düsseldorf  aan de hand van deze 
motie het standpunt van de gemeenteraad van Weert over te brengen 
waarmee wordt aangedrongen op een onmiddellijke en definitieve sluiting 
van de kerncentrale in Tihange;

 totdat de sluiting gerealiseerd is zich met de Rijksoverheid in te spannen 
voor afdoende maatregelen voor evacuatie en schuilen voor de inwoners 
van Weert;

en gaat over tot de orde van de dag,

DUS Weert,                                           PvdA,                                        Weert 
Lokaal,
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