STOP & GO
Stap mee uit kernenergie, ga voor hernieuwbare energie

Beste,
Het debat over de toekomst van onze kerncentrales staat weer hoog op de politieke agenda.
Ondanks de inherente risico’s die verbonden zijn aan deze energiebron, gaan er in ons land nog
steeds stemmen op om de levensduur van de oude Belgische kerncentrales te rekken.
Om alle krachten voor de kernuitstap te bundelen, lanceerde de milieuorganisaties Greenpeace,
Bond Beter Leefmilieu, WWF en Inter-Environnement Wallonie op 26 april het platform “Stop &
go, Stap mee uit kernenergie, ga voor hernieuwbare energie” op. Met “Stop & Go” willen we
duidelijk maken dat we niet alleen staan met onze vraag om de wet op de kernuitstap te
respecteren en de oudste drie kerncentrales te sluiten in 2015. In de eerste plaats willen we zoveel
mogelijk organisaties achter het platform scharen. Daarnaast roepen we iedereen op om massaal
handtekeningen te verzamelen voor de petitie “stap mee uit kernenergie” (www.stopkernenergie.be).
Vandaag vragen bijna 70.000 mensen om de wet op de kernuitstap te respecteren. Samen met u
hopen we minstens 100.000 mensen te overtuigen om deze vraag te onderschrijven. Daarnaast
werken we samen aan een groot event in het najaar waar onze boodschap duidelijk in het
straatbeeld zal verschijnen.
Wil ook uw organisatie gaan voor hernieuwbare energie, sluit u dan aan bij “Stop & go” en
onderteken de platformtekst in bijlage en stuur uw logo naar stopandgo@bblv.be.
We zijn steeds bereid u dit initiatief verder toe te lichten. U kan ons hiervoor mailen op
stopandgo@bblv.be.
Alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens
Greenpeace, WWF, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie

Hoe kunt u aansluiten bij het platform?
Onderteken de bijgevoegde platformtekst en bezorg deze samen met uw logo aan
stopandgo@bblv.be. We plaatsen uw logo dan bij op onze facebookpagina:
http://www.facebook.com/stopgoBE zodat iedereen kan zien dat uw organisatie kiest voor een
duurzame toekomst.
Wil u ons helpen om 100.000 handtekeningen te verzamelen?
Dat kan heel gemakkelijk door de petitie te downloaden op www.stop-kernenergie.be, te printen
en op pad te trekken om handtekeningen te verzamelen.
1. Leg de petitielijst aan de receptie of op een andere zichtbare plaats
2. Neem de petitielijst mee naar al uw activiteiten en evenementen of schakel vrijwilligers
in om handtekeningen te verzamelen
-

Je kan de petitieformulieren downloaden op: http://www.stop-kernenergie.be/

-

Greenpeace coördineert de petitie. Stuur een mailtje naar
stop.nuclear@be.greenpeace.org, dan sturen ze je met plezier petitielijsten toe. Ook
retourenveloppen (zo hoef je geen postzegels te voorzien) zijn te verkrijgen via dit adres
Vermeld in je mail het aantal gewenste petitieformulieren en/of stickers en je adres.
De ingevulde petitiebladen graag zo snel mogelijk terugsturen naar:
Stop Nuclear
Greenpeace Belgium
Haachtsesteenweg 159
1030 Brussel

