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FW: In Hongarije voltrekt zich een 'milieuramp in de kachel'

-----Oorspronkelijk bericht----Van: B. Boonstra [mailto:rookhinder@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 18:20
Onderwerp: In Hongarije voltrekt zich een 'milieuramp in de kachel'
Geachte heer/mevrouw,
Wilt u dit bericht doorgeven aan de raadsleden? B.v.d.!
5 april 2019 berichtte Dagblad Trouw dat een op de drie Hongaren stookt op afval. "De Levegö Csoport
(Luchtgroep), een milieuorganisatie die zich sinds dertig jaar inzet voor schone lucht in Hongarije, pleit dan ook voor
een wettelijke verplichting aan houthandelaren om hun brandhout te laten drogen. Maar uit onderzoek van de
Luchtgroep blijkt dat een op de drie Hongaren naast hout talloze andere zaken in hun kachel stoppen: van plastic
flessen en oude kleding tot bouwafval en kleingeslagen meubels."
Hoe zit dat in Nederland? Gaan ze dat in Nederland ook doen? Of doen Nederlanders dat niet? Of beter gezegd
mensen? In Hongarije willen ze voorlichting gaan geven. We hebben eerder gezien dat voorlichting niet bijdraagt
aan concrete overlast situaties in Nederland. Het Meldpunt Rookoverlast is bij overlast situaties voorlichting gaan
geven over de schadelijkheid van houtrook. Echter wat je ook zegt, mensen gaan gewoon door met stoken. Zelfs
gewichtige uitspraken van GGD artsen helpen niet.
De VVD komt met stoken we lossen het samen welop. Indien de overheid gaat handhaven en ook gaat helpen
(samen dus) dan zal dat alleen werken.
Bron: https:/Iwww.trouw.nl/home/in-hongarije-voltrekt-zich-een-milieuramp-in-de-kachel~ae618342/?fbclid= IwAR3fb7 N bi9 DTS1 FXegu31z4zoVgfhzsgrgozX1rH u h4AjewCI6LUbeCcCyE
Verder: We hebben begrepen van Milieudefensie Groningen dat er in biomassa centrale's hout gestookt gaat
worden uit de Baltische Staten.
Dit hout is besmet met radioactieve straling. Kunt u daar nader op ingaan? Welke gevolgen heeft dit voor de
volksgezondheid? En gaat Nederland dat hout ook controleren of het hout niet besmet is?
Met vriendelijke groet,
B. Boonstra
www.houtrookoverlast.nl
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