Aan het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Halderberge
Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch
Bosschenhoofd, 4 januari 2016
Betreft: raadsvragen ex art 38 RvO
Onderwerp: kerncentrale Doel

Geacht college,
Vandaag heb ik gemerkt dat ook inwoners van Halderberge bezorgd zijn over de
incidenten bij de Belgische kerncentrale, pal over de grens van West-Brabant en
Zeeland. Deze onrust is ontstaan na het lezen van het krantenbericht in BN DeStem
“Grote zorgen om kerncentrale Doel”.
Nadat deze kerncentrale 10 maanden heeft stilgelegen is deze op 30 december weer
in gebruik genomen, om vervolgens na vier dagen weer dicht te moeten. Naar de
precieze oorzaak van de problemen wordt nog gezocht. Het incident van afgelopen
zaterdag was het zoveelste op rij.
Omdat Progressief Halderberge van mening is dat inwoners van West-Brabant en
Zeeland geïnformeerd moeten worden over dit soort incidenten en dan vooral over
de veiligheid in de regio, hierbij onderstaande vragen:





Waarom is de raad niet op de hoogte gesteld over dit incident?
Waarom hebben enkel de burgemeesters uit Bergen op Zoom en Roosendaal
zich uitgesproken over de wens tot snel handelen op nationaal niveau als het
over de veiligheid van de kerncentrale Doel gaat?
Waarom wordt hier niet gezamenlijk opgetreden met betrokken gemeenten uit
West-Brabant en Zeeland?
Waarom worden de gemeenten zowel lokaal als regionaal wel geïnformeerd over
de problemen maar is er geen ruimte voor inspraak over het maken van nieuwe
afspraken over veiligheid?




Welke aandacht c.q. acties worden er op dit gebied ondernomen door de
veiligheidsregio en in het bijzonder door onze portefeuillehouder?
Wanneer kunnen onze inwoners meer duidelijkheid verwachten over de
problemen die er zijn en welke risico’s we al dan niet lopen in Halderberge?

Uw reactie zie ik graag spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Toos Verschuur-Geraets,
Fractievoorzitter Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) .

afschrift aan BN DeStem, Halderbergse Bode

