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Beste leden en duoburgerleden,
In 2013 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder andere in de gehele gemeente Bergen op
Zoom jodiumtabletten preventief verspreid onder de doelgroep (personen onder de 40 jaar). Jodiumtabletten dienen
geslikt te worden bij een kernongeval,
De afgelopen járen heeft er een overleg plaatsgevonden tussen België, Duitsland en Nederland om de preparatiezones
ingeval van een kernongeval te harmoniseren, zodat in alle landen dezelfde maatregelen gelden bij een kernongeval.
Eén van de gevolgen van de harmonisatie is dat de cirkels voor de verspreiding van jodiumtabletten in Nederland
vergroot zijn naar 100 kilometer rondom de kerncentrales. In de eerste weken van oktober zullen in de gemeenten waar
nog geen predistributie heeft plaatsgevonden de jodiumtabletten verspreid worden. Voorde gemeente Bergen op Zoom
(net als voor de andere gemeenten waar al predistributie heeft plaatsgevonden, waaronder Woensdrecht), zal de
verspreiding door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet opnieuw plaatsvinden.
De gemeente zal gebruik maken van de toolkit met media-uitingen die de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
beschikbaar heeft gesteld aan de gemeenten waar de predistributie zal plaatsvinden. Ook zal de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant zelf via een eigen campagne, via social media en een lijst met meest gestelde vragen op de
website, aandacht vragen voor de predistributie van jodiumtabletten. Ook verzorgt de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant de woordvoering bij vragen over de verspreiding van de jodiumtabletten. In de uitingen wordt ook uitgelegd
waarom in de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht geen verspreiding van tabletten plaatsvindt.
Bewoners, onder de 40 jaar, die nog geen jodiumtabletten hebben, kunnen deze nog steeds gratis afhalen op het
gemeentehuis van Woensdrecht of het stadskantoor van Bergen op Zoom. Met deze maatregel hoop ik dat het
percentage bewoners dat beschikt over jodiumtabletten zo hoog mogelijk is.
Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

Dhr. dr. F.A. Petter.
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