GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

VRAAG 4
INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van
Indiener: Thijs Verbeurgt
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Communicatie met leden en ex-leden van
brandweerkorps naar aanleiding van PFOS-vervuiling
Toelichting
Op de commissie Milieu van 16 juni 2021 werd een toelichting gegeven over de vervuiling
met PFAS-PFOS in Mechelen. Er werd een beeld geschetst van de historische vervuiling, een
risico-inschatting alsook de verdere stappen die zullen genomen worden, zowel voor wat de
site Chemours betreft als de oude brandweerkazerne. Voor wat betreft de brandweerkazerne
werd een infomoment voor de onmiddellijke omwonenden georganiseerd op 24 juni. De
omwonenden kregen ook de melding: “Gebruik geen grondwater meer. Niet als drinkwater,
maar ook niet voor de moestuin”. In navolging van de commissiezitting en de communicatie
zijn er wel vragen gerezen bij een specifieke betrokken groep die in deze communicatie niet
zijn meegenomen, namelijk de leden en ex-leden van het brandweerkorps die jaren lang
actief zijn geweest in deze kazerne. Een element waar men zich zorgen om maakt zijn
bijvoorbeeld de eieren van de kippen die jarenlang op het domein verbleven en die werden
opgegeten.
Het is belangrijk dat, naast de omwonenden ook de leden en ex-leden van het korps goed
geïnformeerd worden over de risico’s die zij hebben gelopen.

Vraag
-

Welke communicatie vond er tot op heden plaats met de leden en ex-leden van het
brandweerkorps over deze vervuiling?
Welke maatregelen werden er vanuit het korps genomen om de ongerustheid weg te
nemen?
Wordt er bloedonderzoek gepland bij de leden van het korps, hetzij steekproef, hetzij
collectief?
Is er met de bevoegde hogere overheden al overleg geweest welke maatregelen zij
eventueel zullen nemen ten aanzien van brandweerlieden die zijn blootgesteld aan
PFOS?

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

-

In 2011 werd het type bluswater gewijzigd? Wat was de reden voor het wijzigen van
type bluswater in 2011 en is men zeker dat het huidige bluswater geen mogelijks
gevaarlijke stoffen bevat?
Toen bij het eerste bodemonderzoek verhoogde PFOS-waarden werden vast gesteld,
werden er toen stappen ondernomen binnen het korps?

Datum 26/06/2021
Naam Thijs Verbeurgt
* 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)
* Voor een goede werking wordt het aantal vragen voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn samen gecombineerd.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 24 juni 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

