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23 februari 2016

artikel 40 RvO-brief Tihange

Geacht college,
Co w

IIn de raadsvergadering van 27 januari jl. is een motie vreemd aan de orde van de dag
behandeld over de kerncentrale in Tihange (België), die op slechts 125 km van Weert is
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gelegen. Het recentelijk weer opstarten van reactor 2 waarin eerder scheuren zijn ontdekt t¡eÌrL .

en de slechte informatievoorziening naar de Nederlandse gemeenten roepen vragen op. ?üüî
Wij maken ons als lokale fracties zorgen om de veiligheid van onze inwoners. In geval van
een kernramp wordt immers ook de bevolking van Weert aan een groot
gezond heidsgevaar blootgesteld.

In de raadsvergadering werd geconcludeerd dat de daarin opgenomen opdracht aan het
college te verstrekkend was. Het werd van belang geacht op een aantal punten over
nadere informatie te beschikken.

Via deze artikel 40 RvO-brief stellen wij u dan ook de volgende vragen overditonderwerp:

Bent u bereid de zorgen van de gemeenteraad van Weert over de veiligheid van de
kerncentrale in Tihange over te brengen aan de provincie Limburg om daarmee aan te
sluiten bij de zorgen die in vele Limburgse gemeenten leven?

Ben u daarnaast bereid om steun te betuigen aan initiatieven vanuit de provincie Limburg
om dit probleem bij de Belgische autoriteiten onder de aandacht te brengen?

Wij verzoeken u:
. bij de provincie Limburg na te vragen welke stappen zij namens Limburg in deze

kwestie onderneemt;
. bij de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg te informeren naar de wijze

waarop deze regio is voorbereid op mogelijke rampen met een kerncentrale;
o en ons zo spoedig mogelijk te informeren over alle beschikbare informatie.

De fracties DUS Weert en Weert Lokaal,

Wilhelminasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0a95) 54 15 54 - E-mail: gemeente@weert.nl
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