GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

VRAAG 2
INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 28 juni 2021
Indiener : Kenzo Van den Bosch (Vlaams Belang)
Vraag/interpellatie (omschrijving) : PFOS-vervuiling via blusschuim
Toelichting De voorbije dagen en weken zijn veel zaken aan het licht gekomen in het
PFOS-dossier dat intussen al een tijdje de publieke opinie beroert. Niet alleen de site
rond 3M in Zwijndrecht blijkt verontreinigd: ook het gebruik van blusschuim door de
brandweer blijkt een bron van verontreiniging.
Wat het grondgebied van de stad Mechelen betreft is ook naar boven gekomen dat
PFOS in de grond zit in de buurt van de voormalige brandweerkazerne in de
Dageraadstraat. Dit komt omdat aan de kazerne een oefenterrein lag waar regelmatig
geoefend werd met het giftige blusschuim. Dit is recent ook door grondmetingen op
een wetenschappelijke manier aangetoond. Gelukkig bevat het blusschuim gebruikt
door de Mechelse kazerne al sinds 2011 geen PFOS meer maar intussen is het kwaad
al geschied. Vandaar nog volgende vragen:
Vraag
Kan de stad een lijst geven van alle bedrijfsbranden tussen 1951 (de ingebruikname
van het gebouw in de Dageraadstraat) en 2011 (sinds het gebruik van het giftige
blusschuim gestopt werd) die geblust werden door de Mechelse brandweer?

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

Kan de stad op deze sites metingen laten uitvoeren om na te gaan of ook hier PFOS
in de grond zit?

Kenzo Van den Bosch
22/06/2021
* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

