Dames en heren , onz e excuse s voo r het opon th oud .
Ma ar .d eze a ct ie heb be n wi j georg anisee rd als prote st t egen het opslaa
n
van Radio act i ef Af val in de gemee nte Velsen .
Onze woede is voora l gerich t tegen de regeri ng en 8 en U va n Vel~en
die
op e e n ·z eer ondem ocrati sche manie r al bes li st heeft dat het afval
hier opges lagen zal worde n.
Ui t de krant moes t en wij vernem en dat het de bedoe ling is om het
radio a ctieve afval ook hie r te gaan verwe rken .
U z ult dus best begrip voor ons op kunnen bre bgen daar ons leefm
ilieu
al zwça r belas t is.
Het.zi ektep e rcenta ge ligt al 25% hoger dan het l ande lijk gemidd el
de.
Minis ter Uinsem ius die ons met de rotz ooi opsch eept zegt dil te doen
om niet me er in zee te dumpe n .
Hi j heeft op he t vo o rmalig e Ste r kterre in 1 hectar e grond aangek ocht
voor de prijs van f3 ,800 . 000 .
1 Hecta re is gauw vol natuu rlijk . En dan ?????
Onz e oplos sing : Kernce n tr a les dich t !! !!!
Dus geen produ ktie meer van radio actief afval.
He t afval kan dan opges lagen worden in de geslo t en centra les •••
En ke rnene rgie heeft tot nu toe aileen nog maar geld gekos t en el
lend e
gebrac h t.
VE LSE N - NOORD UORDT GEEN KANKEROORD ! I!!!!! !!
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