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Politieke top betrokken bij moord
en dumping kernafval
Door: Willem van Dijk, Bruno Bruins en wijlen Cees van Dijk
Fractievoorzitter Otto
Staalmeesters en minister
Benjamin van Weelde zijn
vanmorgen in de Tweede
Kamer gearresteerd. Ze
worden verdacht van
medeplichtigheid aan de
dood van journalist Cees
van Dijk en van betrokkenheid bij de kernramp in
Ovezande. Ook premier
Kuiper gaat niet vrijuit.
Cees Van Dijk, journalist van
deze krant kwam in juni van
dit jaar om het leven bij een
auto-ongeluk op de A58. Hij
was illegaal hoogradioactief
afval op het spoor toen hij
van de weg werd gereden
en zijn auto in de berm uitbrandde.
Ton Schmidt, directeur van
nucleair constructiebedrijf
Siemtron, bevestigt dit op
een geluidsband die vanmorgen te horen was in de
Tweede Kamer. Schmidt gaf

opdracht tot de liquidatie
van de journalist. Hij is
aangehouden op luchthaven
Schiphol.
In Ovezande is een vat
lekkend kernafval gevonden
op zeven meter onder de
grond. In Zeeland is de noodtoestand uitgeroepen. Het
gebied in een straal van vijf
kilometer rond Ovezande is
afgezet en de inwoners zijn
geëvacueerd. Ze worden
opgevangen in sporthallen
van de omliggende gemeenten. Het zal tientallen jaren
duren voor het gebied weer
leefbaar is. De materiële
schade loopt in de miljarden.
Ook premier Kuiper gaat
niet vrijuit. Hij gaf aan in
mei al op de hoogte te zijn
geweest van de verontreiniging van het gebied bij
Ovezande, maar greep niet
in. Premier Kuiper heeft
vanochtend zijn ontslag
ingediend bij de Koning en

is afgetreden. Het is nog
niet duidelijk of hij strafrechtelijk vervolgd zal worden.
De verontreiniging in
Ovezande kwam aan het
licht door toedoen van de
zoon van Cees van Dijk,
Willem. Met oude aantekeningen van zijn vader en
geholpen door twee vrienden
en Kamerlid Ernst Manuels
wist hij de zaak aan het licht
te brengen.
Wordt vervolgd op pagina 3 van
deze krant.
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De Europese
(ECB) gaat het
versterken. De
november 2014
lijk voor het
ropese bankse
deel van de nog
bankunie. De

