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Stichting Stop afvalwater Twente krijgt applaus in N.O. Twente 

Twentse bevolking en ondernemers steunen actie 

Na bijna één maand van voorbereiding en met de eerste  acties achter de rug kan nu al 
gesteld worden dat  Stop Afvalwater Twente een prima start heeft gemaakt. Het 
enthousiasme onder zowel de stuurgroepleden als de N.O. Twentse bevolking is groot en 
heeft inmiddels geleid tot circa 5.000 handtekeningen onder de petitie, die eind maart zal 
worden aangeboden aan de Minister van Economische Zaken: Henk Kamp.  
 
Het doel van de actie is om het injecteren van afvalwater in lege Twentse gasputten 
definitief te stoppen. “Door de ondertekening uiten de Twentse burgers hun zorg over de 
vele risico’s die injectie van afvalwater met zich mee brengen. We hebben 20.000 
handtekeningen nodig. Dat het risico’s met zich meebrengt is het afgelopen jaar al pijnlijk 
duidelijk geworden en heeft geleid tot het tijdelijk stilleggen van de afvalwater injectie door 
de N.A.M. Wij willen het afvalwater hier niet, maar ook elders niet. De plaatselijke bevolking 
kiest massaal voor een onbekommerde en veilige leefomgeving voor mens, dier en natuur, 
nu en in de toekomst van ons prachtige Twente.“ zegt Freddy Mensink, voorzitter van de 
nieuwe stichting Stop Afvalwater Twente. 
 
Nieuwe stichting 
Dat niet alleen de Twentse bevolking de actie steunt maar ook ondernemers hun steentje 
bijdragen, blijkt maar weer. “Maandag heeft de stuurgroep Stop Afvalwater Twente vorm 
gekregen middels het oprichten van een Stichting bij Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal, 
die voor deze gelegenheid gaarne bereid was om gratis haar medewerking te verlenen. 
Deze geste werd door de stuurgroep op dezelfde wijze beantwoord middels een door 
Bakkerij Mensink uit Reutum beschikbaar gestelde Twentse Krentewegge! Ook zijn er 
supermarkten die aandacht vragen voor de actie in hun winkel zodat klanten de petitie 
kunnen tekenen, zoals Plus Droste in Vasse en Plus Levink in Tubbergen. Iedereen die kan 
helpen om ons doel te halen om 20.000 handtekeningen te verzamelen is van harte welkom. 
De start is gemaakt…. nu op naar de eindwens: het definitief stoppen van het injecteren van 
afvalwater in de Twentse bodem.” Aldus Mensink.  
 
Meer informatie of wil je de petitie digitaal ondertekenen: www.stopafvalwatertwente.nl 
 
  



 
 
Van links naar rechts: Gerard Hassink (penningmeester), Freddy Mensink (voorzitter), Marc 
Kamphuis (secretaris), en notaris Hans Kroezen 
 


