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Geacht College,
In paragraaf 7.2 Programma op maat van het' Uitvoeringsprogramma Een Nieuwe Kijk Op Gezondheid SittardGeleen 2015-2017' wordt op pagina 8 bij de bespreking van activiteiten in Lindenheuvel het nieuwe initiatief 'Koken
uit de tuin' aangehaald.
Op zichzelf is dit ons inziens een zeer lovenswaardig initiatief, maar 'het aanleggen van moestuinen bevorderen en
het gebruik van seizoensgroenten bij het bereiden van de maaltijden' vraagt wel extra aandacht in de wijken
Krawinkel, Lutterade en Lindenheuvel vanwege de met de locatie samenhangende milieuproblematiek.
Het kan niet zo zijn dat er vanuit de gemeente initiatieven worden bevorderd die op termijn tot
gezondheidsproblemen kunnen leiden vanwege zware metalen en andere verontreinigingen in de bodem.
De gemeente behoort te weten of de bodem geschikt is voor het aanleggen van moestuinen en dient bewoners
actief te informeren indien er mogelijk bezwaren kleven aan het telen en eten van groente uit eigen tuin.
Uit het verleden is bekend dat er veel neerslag en luchtverontreiniging is geweest als gevolg van de activiteiten die
op de Staatsmijn Maurits en het SBB hebben plaatsgevonden. De verhalen van was die vuiler naar binnen kwam dan
toen ze werd opgehangen zijn talrijk. Ter illustratie heb ik daartoe enkele voorbeelden als bijlage toegevoegd.
Onlangs werd bij het verleggen van een gasleiding langs de Westelijke Randweg, wederom, geconstateerd dat de
grond ter plekke zeer ernstig (klasse 3T) vervuild is met de zware metalen cadmium, zink, koper, arseen (zie bijlage).
Op basis van deze constateringen hebben wij onderstaande vragen.
1) Is het College het er mee eens dat luchtvervuiling uit het verleden extra alertheid vraagt bij de benutting van
grond voor consumptieve doeleinden in de wijken die hier het meest mee te maken hebben gehad.
2) Welke onderzoeken zijn gedaan die aantonen dat de betreffende gronden schoon genoeg zijn voor het
verbouwen van groente.
3) Bent u het met ons eens dat er voldoende redenen zijn om te twijfelen aan het voldoen aan de 'schone
grond' criteria die gelden voor 'wonen met moestuin' en dat onderzoek ter plekke nodig is.
4) Zijn de bewoners van genoemde wijken op de hoogte gebracht van de kwaliteit van de grond van hun
perceel en en waarvoor deze gebruikt kunnen worden ('wonen met siertuin', 'wonen met moestuin' etc.).
5) Wat gaat het College doen op communicatief vlak richting bewoners omtrent deze problematiek.
6) Wat gaat het College doen op milieutechnisch vlak indien de gronden niet voldoen aan de 'wonen met
moestuin' criteria.
^

Jack Renet, Raadslid OPA
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♦iKLFJOV, 2S f<*hr. — Luchttcront» cinigring door chemische fa
brieken. Ook Gelee» in de nieuwe
mijnstreek weet ervan mee te
praten. Op het grondgebied van
deze gemeente staan de chemische
bedrijven van Staatsmijnen met
vlak in de huurt de mijn Maarits,
Het dichtst hij de/e bedrijven ligt
de woonwijk Lindeoheitvel en ..het

Deze bedrijven bestrijden de
luchtverontreiniging — net als
men in Perm.- wil — met hoge
schoorstenen. Kortelings zijn er
twee nieuwe klaar gekomen: een
van 160 meter hoog. de ander van
175 meter. De reuzen hebben mil
joenen gekost.

Toch ziet de heer
Adem*
hoge
schoorstenen niet a!s de beste oplos
sing, met alle respect overigens voor
de grote moeite die -t nationaal Lucht
en Ruimtevaartlaboratorium te Am
sterdam deed hij de voorbereidingen
van de twee schoorstenen, waarvan de
langste nu pas in gebruik gesteld is.
Het ideaal zou zijn. ai* er géén vuil
meer in de lucht terecht kwam. Ken
utopie’ De heer Adema gelooft, dat
die mogelijkheid er eena m! zt.irt. Voor
lopig zal men echter nog méér mon«ter-trekterens moeien houwen.
De
vraag Is trouwens reëel tot hoever de
gemeenschap de lasten van de verdere,
mil (oenen verslindende best rijding be
talen w'i! en kan. De wil ®d des te ge
ringer zijn naarmate niet beier be'vezen kan worden, dat lucht verontrei
niging wezenlijk schade toebrengt aan
de gezondheid.

De 160 meier hoge schoorsteen
te Qeleen voert de gassen uit de
elektrische centrale naar hoger
sferen. De 175 meter hoge andere
kolos doet hetzelfde met de gas
sen van de grootste van de drie
salpeterzuurfabrleken. AVat, er na
dien nog op de Geleense aarde
nrerkomt. is beduidend minder
dan wat er eerst neersloeg. Be
zien wordt momenteel welke an
dere chemische fabrieken \an
Staatsmijnen eventueel nog op de
hoogste van de twee schoorstenen
zullen aangesloten worden.
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woord in verhand met de situering in
de onmiddellijke nabijheid van de che
mische bedrijven van de Staatsmijnen,
Dit i* vorige week tijdens een raads
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mee h nogmaals de volle aandacht ge
vallen op een probleem waarmee spe
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lucht verontreiniging zie pagina 21.
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Lindenheuvel blijft klagen
kwa 1 ijke 1 uchtvero ntreini
Volgens de Staatsmijnen
had de wijk daar nooit,
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