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Onderwerp vraag: luchtkwaliteit in en rond scholen
Toelichtende nota
Uit een recente studie 'Mijn lucht, mijn school' die Greenpeace samen met 222 Belgische scholen uitvoerden, blijkt dat de
luchtkwaliteit in en rond veel scholen niet goed is. Bij 61% van de scholen in dit onderzoek is de luchtkwaliteit in de
schoolomgeving matig tot slecht.
Hoewel de Belgische lucht op vele vlakken minder vervuild is dan pakweg 20 jaar geleden, laat de kwaliteit van de lucht die we
elke dag inademen nog altijd te wensen over. Vooral de uitstoot van stikstofdioxide en fijn stof veroorzaakt enorme
gezondheidsschade, niet in het minst bij kinderen.
Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de effecten van luchtvervuiling. Hun lichaam is in volle ontwikkeling en daardoor minder
beschermd. Bovendien ademen ze door hun lagere lichaamsgewicht ook meer ongezonde lucht in (in verhouding tot een
volwassen persoon). De gevolgen zijn duidelijk: kinderen lopen meer risico op o.a. astma, allergieën, longinfecties en kanker.
Toch weten we amper iets over de schaal van luchtvervuiling op de plaats waar onze kinderen het grootste deel van hun tijd
doorbrengen: op school. Daarom besloot Greenpeace een grootschalige meetoefening van de luchtvervuiling in en om
basisscholen te organiseren. In een mum van tijd schreven directeurs, leerkrachten en ouders van meer dan 458 scholen zich in.
Uiteindelijk engageerden 222 scholen, na noodzakelijk akkoord van de directie, zich om in november en december 2017 de
vervuiling door stikstofdioxide op school te meten. Waaronder een Mechelse school: Vrije Basisschool De Ark in Battel.
De algemene conclusie uit de studie is dat kinderen op school worden blootgesteld aan aanzienlijk hogere concentraties,
veroorzaakt door meer uitlaatgassen van het verkeer uitgestoten tijdens de schooluren.
Daarom volgende vraag:
Wil het stadsbestuur de luchtkwaliteit meten aan alle scholen op haar grondgebied?
Op basis van de meetresultaten kan het stadsbestuur de gepaste maatregelen nemen en ondersteuning bieden aan scholen om de
luchtkwaliteit in en rond scholen te verbeteren?
Hoe en binnen welke tijdspanne wenst de stad de problematiek concreet aan te pakken?
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