Bijdrage Stichting afvalovenNee
Informatieavond Trebol – 21 juni 2018
- daar zijn we dan weer
- na 7 jaar afvaloven weer een uitnodiging om over storingen en
incidenten te praten – zorgen uiten – gal spuien
- goed nieuwsshow > protestavond
- mede mogelijk gemaakt door Omrin: hun timing is niet te evenaren
als het gaat om storingen
- maar u mag van mij weten dat ik me afvraag wat onze boosheid nu
precies heeft opgeleverd
- wat hebben we al niet gedaan?:
* bussen naar Den Haag – RvS
* trekkers naar gemeentehuis
* 16.000 handtekeningen naar provincie
* Zembla uitzendingen
* niet te vergeten uitverkochte Trebol-avonden
- Je wordt er moedeloos van hoe weinig effect de boosheid van de
bevolking heeft gehad op besluitvorming rondom afvaloven.
- de storingen van deze afvaloven nemen alleen maar toe ipv af
- het ergste is dat het structurele ketel en stoomstoringen zijn
- marktleider bouwer afvaloven zei het al in 2007: “het technisch
concept van deze oven is riskant. Het stoomniveau ligt op de grens
van het technisch haalbare”
- kranten- en mediaberichten suggereren dat hier iets aan gedaan
gaat worden
- Maar beste mensen: deze oven draait nu 7 jaar. Vanaf begin deugde
het niet.
Het is een met pleisters aan elkaar geplakte high tech REC met
burgers als proefkonijn.
1

- wat er ondertussen gebeurt is dat de buurman van afvaloven tijdens
storing 31 mei in giftige rook heeft gezeten >> Omrin personeel stond
al buiten
- Wat er is gebeurd is dat Duitse toeristen op Harlings terras zijn
weggevlucht en meldden dat het op Duits Ruhrgebied leek
- Wat er is gebeurd is dat er weer een niets zeggend rapport is
opgesteld waaruit blijkt dat er niets aan de hand is
Beste mensen; de maat is vol, we zijn er klaar mee. Het vertrouwen is
weg en komt niet meer terug. Inpakken en wegwezen.
- Wat nu te doen?
- Als actiegroep kunnen we harde acties aankondigen:
* vastketenen aan hekken
* blokkeren – geen gram afval meer in de oven
* burgerlijk ongehoorzaam zijn
- Maar dat doen we (nog) niet
- Want we zien dat gemeente gegijzeld wordt door afvaloven
- We zien dat Gedeputeerde Schrier zoekt naar ingrijpen
- We zien dat bij aandeelhouder/wethouder Boon vertrouwen
wegzakt.
- Daarom doen wij als stichting afvalovenNee een handreiking.
Een handreiking naar college, Gedeputeerde Staten, politiek.
Laten we gezamenlijk onderzoeken op welke wijze onderzocht kan
worden of er nog draagvlak is voor deze afvaloven.
Laten we gezamenlijk kijken hoe en op welke wijze de bevolking
betrokken kan worden bij dit onderzoek.
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Laten we gezamenlijk onderzoeken hoe en op welke wijze het
vertrouwen in het democratisch proces teruggewonnen kan worden.
En last but not least:
Laten we ervoor zorgen dat de toezegging van wijlen Anita Andriesen
uitkomt en dat de afvaloven stopt als het maatschappelijk draagvlak
in de regio ontbreekt.
Dank u wel.
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