
UITNODIGING DEEL TE NEMEN IN SAMENWERKINGSPLATFORM ‘VEILIGHEID EN DE 
ENERGIETRANSITIE’ 

 
Samenwerkingsplatform veiligheid en de energietransitie  
De energietransitie wordt de komende jaren een cruciaal thema op landelijk, maar zeer zeker ook op lokaal 
niveau. Daarnaast zitten steeds meer gemeentes met vragen over wat te doen met de groeiende bezorgdheid 
van hun burgers over de scheurtjescentrales Doel3 en Tihange2. Als raadslid of bestuurder ben je immers 
verantwoordelijk voor de veiligheid van je burgers. Het risico van het open houden van centrales waarvan 
meerdere experts de veiligheid in twijfel trekken is er daarom één dat we liever niet nemen. Daarnaast dienen we 
op lokaal niveau ook veiligheid te garanderen door in te zetten op een goede energietransitie. Want als lokale 
bestuurders niet inzetten op een goede energietransitie kan ook onrust veroorzaken bij onze burgers.  
 
Door als raadsleden, wethouders en burgemeesters uit zuid Nederland, Vlaanderen en Wallonië samen te 
werken kunnen we een sterke vuist maken voor enerzijds het sluiten van de kernreactoren in Doel en Tihange én 
anderzijds elkaar updaten over de vorderingen in onze ambitie voor een veilige, schone energievoorziening.  
 
Om dit voor elkaar te krijgen nodigen we u van harte uit om lid te worden van een op te richten 
samenwerkingsplatform ‘veiligheid en de energietransitie’.  
 
U kunt op twee manieren deelnemen aan dit platform. Allereerst kunt u lid worden van het platform in het 
algemeen, daarnaast kunt u lid worden van de kopgroep.  
 
Dit platform heeft twee hoofddoelen: 
1. Informatie delen, vergaren en verdiepen. Denk bijvoorbeeld aan: 

 Volgen van ontwikkelingen in relatie tot veiligheidsaspecten rondom de (scheurtjes)reactoren Doel3 en 
Tihange2,  

 Afstemming omtrent (bestuurlijke) acties in dit kader zoals bijvoorbeeld opstellen /afstemmen over 
gezamenlijk in te dienen moties die bijdrage aan de sluiting van de (scheurtjes)reactoren Doel3 en 
Tihange2,  

 Het onder de aandacht brengen van positieve ontwikkelingen en ervaringen in (lokale) energietransitie in 
de beide landen, de verschillende gemeenten/regio’s . 

 De verbinding tussen de deelnemende gemeenten en de eigen gemeenteraad te borgen. 
 
2. Massa creëren om:  

 De (noodzakelijke) energietransitie sterk te promoten en blijvend bestuurlijk onder de aandacht te 
brengen;  

 gezamenlijke lobby te organiseren voor het sluiten van de sterk verouderde scheurtjesreactoren van de 
kerncentrales Doel en Tihange  

 Als katalysator te kunnen fungeren gericht op veranderingen en transitie van het (lokale) 
energievraagstuk.  

 
De kopgroep zal een intensievere rol spelen en bijvoorbeeld: 
1. Samenwerken om tot  gezamenlijke lobby-acties, namens het platform,  te komen, zoals: 

 Het opstellen van een gezamenlijke open brief namens zoveel mogelijk gemeentes en raadsleden, die 
voor de lokale verkiezingen in België (14 oktober 2018) wordt gepubliceerd.  

 Het schrijven van een manifest dat we in Brussel aan de federale regering van België kunnen 
aanbieden.  

 Coördinatie om (eventuele) moties van gemeenten / provincies breder onder elkaars aandacht te 
brengen.  

 
2. Werken aan vergroting van het platform en toewerken naar zoveel mogelijk leden van het platform in 

Limburg, Noord-Brabant, Vlaanderen, Wallonië en Zeeland.  
 

3. Elkaar ondersteunen; ‘samen sta je sterker, energie voor elkaar’ 



 
Als u geïnteresseerd bent om onderdeel te worden van het platform, kunt u het volgende formulier invullen 
 
 
Bij deze, meld ik, mij aan om lid te worden van:  
 
 Het samenwerkingsplatform 
 
 Het samenwerkingsplatform en de kopgroep  
 
En bevestig ik dat ik op de hoogte gehouden wil worden van de ontwikkelingen in dit platform.  
 
Naam: ……………………………… 
 
 Commissie- burgerlid 
 Raadslid 
 Wethouder 
 Burgemeester 
 
Te: (stad) ………………………………. 
 
Telefoonnummer: ………………… 
 
e-mail adres: ………… 
 
Facebooknaam* ………………. 
 
Handtekening……………………………….. 
 
* We willen wellicht om te beginnen een facebookgroep oprichten om elkaar op de hoogte te houden 
 
 
 
Gelieve dit formulier te mailen naar: griffie@bergenopzoom.nl  

mailto:griffie@bergenopzoom.nl

