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Amsterdam, 23 januari 2002 

Op 25 januari zal in een hoorzitting een aantal mensen gehoord worden inzake 
de processen rond de sluiting van Borssele. 
Om 10.00 uur zal Dhr. Wijers (oud minister EZ) gehoord worden. 

Rondom de debatten over sluiting van Borssele in 1994 zijn er door Bries 11 
diverse theater-acties gehouden rond het Binnenhof in Den Haag, tevens zijn 
toen alle ministers en kamerleden hierover aangeschreven. 
De uitkomst van het Tweede Kamerbesluit dat Borssele voor 2004 zou sluiten 
wekte bij B11 toen al weinig vertrouwen. In 10 jaar tijd kunnen immers nogal 
wat spaken in het wiel worden gestoken. Zoals u weet is dit inmiddels gebeurd en 
is sluiting onzeker geworden; Als door de Kamer genomen beslissingen, 
ondersteund door de publieke opinie, zo van tafel geveegd kunnen worden komt 
dat het vertrouwen in de politiek niet ten goede en maakt de democratie zich 
ongeloofwaardig. 

Op vrijdag 22 juni 2001 tijdens de civiele procedure die de Staat had 
aangespannen tegen de EPZ is door Bries 11 dhr. Pi Nok.kio neergezet om de grote 
nucleaire leugen onder de aandacht te brengen. Dhr. Pi Nokkio hoopt vrijdag 25 
januari dhr. Wijers te kunnen begroeten met de boodschap "Borssele moet open 
blijven" 

Het wordt de hoogste tijd te focussen op schone, duurzame en veilige 
energievormen. De negatieve aspecten van kernenergie geven daar alle redenen 
toe; afvalproblemen, ongelukken en menselijk falen. Ook zijn kerncentrales niet 
bestand tegen een aanslag: de aanval op de V.S. heeft wederom aangetoond dat 
we ons niet .kunnen veroorloven de nucleaire industrie in s • ~-fiouëren. .~·"]1 
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Voor informatie over deze theater-actie: · ~- - .;- 1 
Ellse Leijten, Briesll ~·d;r;o L_~:~'~.:._j. 
e-mail bries11 @euronet.nl 


