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"Asbest mag geen nieuwe slachtoffers meer maken"
Asbestgemeente
Kapelle-op-den-Bos
wil
die
weinig
benijdenswaardige titel niet eeuwig met zich meedragen. Het
zal er naar eigen zeggen alles aan doen om de vele
verontreinigde sites in de gemeente te saneren. "Die sites
mogen nu en in de toekomst geen besmettingsbron zijn voor
nieuwe asbestslachtoffers", stelt het schepencollege.
Om verontreinigde sites op te ruimen maakt het college
100.000 euro extra vrij in de begroting van 2012 voor het
saneren van door asbest vervuilde gronden: enerzijds 50.000
euro voor de sanering van de jeugdlokalen en anderzijds
50.000 euro voor die van sportaccommodaties.
"Verenigingen met een jeugdinfrastructuur kunnen een project
indienen om hun gebouwen te renoveren en asbestvrij te
maken", zegt milieuschepen Freddy De Ruysscher (sp.a). "In
onze gemeente is asbest bijna overal aanwezig. Verenigingen
kregen vaak gratis of goedkoop asbesthoudende materialen van
de Eternitfabriek als vorm van sponsoring. Jeugdlokalen en
clubhuizen zijn vaak opgetrokken met asbesthoudende
muurplaten, een asbest cementvloer of asbesthoudende
golfplaten en leien. Met de kennis die we nu hebben over
asbest is het een vergiftigd geschenk. Als de verenigingen het
probleem finaal willen oplossen, bieden wij financiële hulp. Op
die manier dragen wij bij aan een structurele oplossing voor de
komende generaties. Met dit budget willen wij die verenigingen
over de drempel van de financiële haalbaarheid trekken. Wij
werken aan een reglement om de ondersteunende subsidie
te verdelen onder de nog in te dienen dossiers."
Zo kunnen verenigingen aanspraak maken op het budget voor
het verwijderen van hun asbesthoudende dakbedekking of
muurplaten of de ondergrond van hun speelvelden. "Waar
jongeren ravotten, worden er ook kuilen gegraven", weet de
schepen, "en dat mag nooit tot ziekte leiden. Met deze
maatregel willen we dat voorkomen. Waar er geen Vlaams
budget is, springt de gemeente bij."
Infocampagne
Navraag bij enkele jeugdbewegingen leert ons dat de jongeren
niet echt weet hebben van het probleem. "Onze lokalen zijn pas
tien jaar geleden gebouwd", zegt David Lauwers van Chiro
Ramsdonk. Wij hebben helemaal geen weet van een mogelijke
verontreiniging, maar stel dat er wel iets aan het licht komt,
dan is het natuurlijk geruststellend dat de gemeente financieel
bijspringt."
De scoutsleden van Nieuwenrode zijn er redelijk gerust in.
"Onze muren zijn gewoon bepleisterd en de dakbedekking
bestaat uit roofing. Dat is zeker niet asbesthoudend", weet Jan
Collijs.
Het schepencollege wil ook een sensibiliseringscampagne rond
de sanering van asbestdraailingen opstarten. Er is een budget
van 5000 euro voor een informatiecampagne waarin uitgelegd
wordt hoe men het best met asbesthoudende producten kan
omgaan.
Juliaan DELEEBEECK
ll Afvalophaler en verwerker Van Gansewinkel heeft een

?

milieuvergunningsaanvraag Klasse I ingediend bij de deputatie
van Vlaams-Brabant, voor het opslaan van 40 ton
asbesthoudende producten afkomstig van golfplaten, leien,
betonbuizen en isolatiemateriaal, in Kampenhout De opslag
gebeurt op een terrein in de Industriestraat 15 in
Kampenhout-Sas, vlak bij de plek waar een ander bedrijf een
verbrandingsoven wil bouwen.
Bert Francois van actiecomité Kampenhout-Sas Ademt:
"Materialen
die
asbest
bevatten
mogen
enkel
door
gespecialiseerde firma's verwerkt worden. Tot zover kunnen we
dus begrip opbrengen voor de aanvraag van Van Gansewinkel.
Maar wat ons ronduit choqueert, is dat Van Gansewinkel dat
asbesthoudende materiaal wil opslaan in de onmiddellijke
nabijheid van woonwijken. Bij manipulatie van het materiaal of
bij brand kan er veel schadelijk stof vrijkomen. Op het jaagpad
langs het kanaal, vlak achter Van Gansewinkel, passeren
dagelijks veel wandelaars, joggers en fietsers. Niemand zal er
nog helemaal veilig zijn. Op www.kampenhoutsasademt.be
kunt u nog tot 9 december een bezwaarschrift downloaden",
waarschuwt Francois.
Schepen van Milieu Gwenny De Vroe (Open Vld) zegt dat de
gemeente doet wat haar opgelegd wordt. "Wij voeren alleen het
openbaar onderzoek en wachten ook het advies af van onze
milieuraad. Het is de deputatie die beslist." JD
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