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Postbus: 
ZAAKNUMMER 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
en de Gemeenteraad van de gemeente Bergen NH 

Geacht College en Gemeenteraad, 

De Seniorenraad van Bergen (BES) maakt zich ernstig zorgen 
over de situatie bij de Hoge Flux Reactor in Petten. 
Ofschoon de situatie niet direkt levensgevaarlijk is, is de afvoer 
van het daar opgeslagen nucleaire afval een enorm probleem, 
zeker in de toekomst. 

Het betreft hier niet alleen de kosten, 280 miljoen euro, maar 
ook het tijdstip waarop en de plaats waarheen. 
Volgens deskundigen kan het wel jaren duren voordat de totale 
afvoer voltooid is met alle gevolgen van dien. 

Veel immobiele ouderen die de berichtgeving via de media 
moeten volgen, zijn zeer verontrust over deze gang van zaken. 
In het totaal van de stemmen die nu tegen de gang van zaken 
met betrekking tot het nucleaire afval maar ook het 
functioneren van de Hoge Flux Reactor, horen wij de stem van 
onze gemeente Bergen niet of nauwelijks! 

Deze situatie is zeer verontrustend. 
Immers de Gemeente Bergen heeft ook de verantwoodelijkheid 
voor de inwoners van Camperduin, Groet en Schoort. 
Hemelsbreed zijn deze woonkernen maximaal ongeveer 6 km. 
verwijderd van de kernreactor en daarom zeer kwetsbaar. 

Het College en de Raad van de gemeente dient zich terdege 
bewust te zijn van de ongerustheid onder haar bewoners. Door 
de recente berichtgeving in de media rond de problemen bij de 
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kerncentrale en met name ook het voornemen inwoners van 
onze gemeente nu reeds te voorzien van jodiumpreparaten 
wakkert deze ongerustheid aan. Wij mogen en kunnen de 
gezondheidsrisico's niet onderschatten, zoals een toename van 
het aantal kankerpatiënten. 

De Seniorenraad Bergen is zich bewust van het enorme 
probleem zoals hierboven geschetst en de hieraan verbonden 
kosten die hieruit voortvloeien. 

De Seniorenraad vraagt u daarom met klem de stem van de 
Gemeente Bergen te laten horen om de ontstane problemen op 
te lossen. Dit ter ondersteuning van haar eigen inwoners. 

Wij verwachten binnen een redelijke termijn een reactie op het 
bovengenoemde. 

Namens de Seniorenraad Bergen, 

Fred van der Woude, voorzitter, 

Loek Ooijevaar, secretaris, 

Jan Kraakman, penningmeester. 

Korrespondentie gaarne richten aan de secretaris, 
Drs. L.Ooijevaar, Leek 32,1862 JC, Bergen NH. 

2 


