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Geacht College,

In paragraaf 7.2 Programma op maat van het' Uitvoeringsprogramma Een Nieuwe Kijk Op Gezondheid Sittard- 
Geleen 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





Ook in Ce leen
hoge
schoorstenen

Y L3
fl'fl» correspondent)

♦iKLFJOV, 2S f<*hr. — Lucht- 
tcront» 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

Luchtvervuiling m mijnstreek
ia principieel fntit zó dicht hij 
onze bedrijven te bouwen”, zegt 
ir O. Adema, veüigheidsspecialist 
der chemische bedrijven van 
Staatsmijnen.

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.

DE FEITEN:
De deieetite woonwijk Llndenheavel 

krijgt geen wandelpark. E. en W. v*a

die gemeente vinden de aanleg van een 

dergelyk recreatieoord niet verant

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

vergadering officieel meegedeeld. Daar

mee h nogmaals de volle aandacht ge

vallen op een probleem waarmee spe

ciaal deze Geleende woonwijk worstelt. 

Voor een uitvoerige reportage over 

lucht verontreiniging zie pagina 21.



ONDANKS DE HOGE SCHOORSTENEN

Lindenheuvel blijft klagen 
kwa 1 ijke 1 uchtvero ntreini
Volgens de Staatsmijnen 
had de wijk daar nooit, 
gebouwd mogen worden

GELÈEN *LINX> EMHEUVEL 7 no
vember — Uit hei TNO-rapport 
over de luchtverontoeinïgï»g *s 
daideiyk gebleken dot er in groot 
Gfsleen en omgeving geen ernsti
ge mate van verontreiniging plaats 
vindt. De woonwijk lindenheuvel 
daarentegen werd in het rapport 
aangeduid als een plaats waar de 
verontreiniging het meest hevig 
wis. Wij hebben «ie proef ep de 
som genomen en hebben veracht!- 
lende taensèn bun klachten laten 
opsommen, t De hinderlijkheden 
die door de luehtverantreinigmg 
worden veroorzaakt asjjn nog veel 
en verscheiden. Vete mensen Ma-

$«• iöjsgx&aösaati bomen, buo xï>mer~:
m tast -msx Bebten prijs gegé-vea is hot w>k tl$& gowordeïi voor <ie ::kortak$obomem Kasteliisbomim 0£i.ibtaöo~ 
rep pas iaat io dtj herfst, omdat mm . vr'öcht&n, de P**'ia tijd

. ,^4 .. .« . . tnjö. wc«-óen,. ?>«.. ü‘
,i . ; A$%e mmlm . .. - <>•-•

de ruiten, «lie «kh vast^ttén Umtrumsstroat m vol' ■ " reeds tmtblaaerd vah*f hegm

holl. Bü windstilte «u welui* wiwd staat : 
de rook, die meestal geel van kleur ts, ' 
zoals voorheen neer midden in <ie woon
groep JJndenheuvCÏ. Bij Jwtet is het even
zeer het geval. De rook valt naar bene
den xonder aich te verspreiden. By nor
male windkracht dr^ft de rook af en 
komt waarschijnlijk in een groter ver
spreidingsgebied rondom Born «eer. 
Daardoor krijgt het vuil wel een grotere 
verspreiding en ontlast ï indenheuve!. 
De hinder van de rook. meent men in 
IJudeaimiivel, bl$f£ óohier bestaan, oti- 

ëm
Ontbladering

. ...: staat is reads oittoiaoesi vanat Bega»*»dat de ruiiep ontloorEKtlitig wör- ;au,fust.,ft s ,|;i, tijd. ro vernemen »ti
den. Het «pul is glibberig als was 
bet een soort dikke olie. Gelukkig
beeft men ia 'Undenheuve! min
der last van de *gn „sneeuwvlok
ken”. die midden Ia de stomer val
len. Deze sneeuw wordt hoof<ka- 
keljjk waargenomen op de Mijn- 
meg, maar ge komt in andere ge
deelten vaa Geleen ook voor,
' Vreemd Ss da* b,; ve e huiteu Ie Linden- 
heuvol vooral nabij de complexe» van de 
ataabonijne??, zich een merkwaardig ver- 

-$<jh%xmï vmvèml, Be, specie die In een 
moor toBisen ne efern zit. brokheit bij 

gmrmm al Hek muren ioor~ 
den daardoor aangetast, Verechlilenda 
zogaliaden schrijven dit toe aan bepaald» 
'mu3fe&^ * “ * ',s-

van verschillende zegslieden, begonnen 
de bomen reeds bon 'bïadare^Iast te ver-.

em baadje, te
' in da zomfir.

liezen. Momeoieel draagt er geen^ hoorn 
ook maar een baadje. Tebegint do herfst al

Dode duiven
Eon . omm -«ais een
..«taaltje van luehtvemHmmgïng:'^ so» 
als Bij hei utidmki Op .«en dag wero oen 
vlucht doiven, misschien een Don «tuks,-, 
waargermmen hoven de oomplekson van. 
do Staatamfeon, Op een gegeven ogen'* 
blik vleien allé duiven loodrecht naar ho- 
Tiifp&n. Ze bleven dóód óp de grond lig
gen en werden verwijderd door. •werklie
den van dé Stagtsrnljnen, die daar toéval- 
'Mg bes!g voeren. Vólgens onre aeggman is. 
nier sprake van dood door vergiftiging, 
door inohhvórbnifeiniging.

&en drogist té Liodénht?uvc4 vertrouwt 
om Uo dat Mi. don y«el. grótere omvet

suren «u« Heb in de lucht bevinden. Do T> * * *
■meeste ms&sm m wij hebben gevataagd; |\.0e itzlDl€tt60 
willen nog niet spreken ovér stank, one-: 
dat stank onvermljdelbk in. Veel Mach- 
ten daarentegen homT men over alles 
wat. van Ijzer en. gevérM is en zich & de 
bnltenlnéht bevindt. Hang- en sluit werk, 
goten, ijzeren bekken, geverfde garage- 
éeuren, gegekaldérde poortjaa &mi m Lin- 

; denbeuvel niet lang mee. Er: sobint een 
roestpaaag te atjn, Bé rfxatt vreet om zich 
heen aie een meute sprinkbanen, Ootor, 
roosten hr eon math van. tijd door, en 
gaan lekken mm alte gevblgón van dien.
Óp een plaats bobben we gérion dat oen. 
schoorsteen omver lag. Be oorzaak was 
een totale verbrokkeling van do. specie.
Man moet er voor oppassers. <sn avonds 

o^ te ialéh staan. >

heelt in koeltablotten. noestpMlen on 
:m.eer van dié dingen dan droglsUm die 
m oen ander deel van Gs-ieen wónnacb- 
hg zijn.
Bé ooor 11ohtiagsdlerwt van de Staatenvu- 
nen deelt ons echter met na&rufc mede 
dat hot onmogMijk Is om 4» menston te 
Idndonheuyol geep ' hinder te. bozorgOT 
mét zo'n umvangrijh on expansie! bé~ 

sis do iStastspdjnen.
Do biaabmdfïen hebben ntet voor ntetë 
miljoenea guldens Uitgegeven mn hoge 
«chew rstenen te bouwen, waarvan een te? 
lengte van 17S meter bereikt en daarmee 
de bnogste is ix* Nederland, Bit is ge- 
daan opdat bet vuil dat Pit «en v^ltai 
sobéorstenen kwam ; lieer zots komen in

Ia vonder iwljtel hot gevkL WerklIMen 
van da gameenté Géteen die té IJndext- 
henvel werkzaam si|n, zijn van mmmg 
slat sinds do kmmï der éébnnrsiénén het 
duMelijk snerkbaar is dat de jnchtverent- 
reinlging in atgenomen- Ba Steaisnsljn«x* 
hebben eén specials staf die ziek bezig 
headt mei bet probleem van de btcht - 
véruniroialging en alles in hef véark stelt 
om dit prebiéém tot «e» insnlmasn ie hé- 
perken. Va» de elide van dn v oor Heb- 
ihsfsdiénsi van de Slaatsmijaen wordt 
benadrukt dat men vroeger de gnmeeute 
Ootemx heeft aapgeradeu om ld de huurt 
der Stasismitneomplévén mm woning- 
groep nénr tc leggen, Vulgens de mede- 
dellngén van 4« voórlldhtlnpsdbmst heeft 
d« génseenté psleeu. déze raad in de wind 
geslagew on daar Wet M •wonipggvuep ge- 
prnjecieesrch Be huidige ongemakken 
daar sbn de kwalfke gevolgen.



Plantenbederf en stof slikken beu

Lindenheuvel in offensief 
tegen luchtverontrein iging
Belangengemeenschap 
in leven geroepen
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Beste mensen,

In de bijlage vindt u de vragen Art 37 OPA inzake Een nieuwe kijk op gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Raadsgriffie
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