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AGENDA GEMEENTERAAD 21 OKTOBER
TOE TE VOEGEN AGEND.A.PUNT:

AANVRAAG TOT MILIEUVERGUNNING DOOR IVM
Er loopt thans een openbaar onderzoek in het kader van de Milieuvergunningsaanvraag
gedaan door IVM voor de uitbreiding van een exploitatie van een inrichting klasse I.

Dit onderzoek loopt nog tot 7 november e.k.
Voorwerp van de uitbreiding is, zoals blijkt: 'exploitatie van een inrichting met als voorwerp
het veranderen door uitbreiding yan een huisvuilverbrandingsinstallatie met volgende
rubrieken:
2.I .I : uítbreíding met de opslag van afvalstoffen die gedetecteerd worden als zijnde
Radio-actiqf(eigen onderlijning). Max I 0 ton'

Dit houdt in dat IVM

de bedoeling heeft om radio-actieve afvalstoffen op haar domein, op
Eekloos grondgebied, te stockeren. . .

De leef- en woonsite Balgerhoeke wordt nu al bezwaard door de nakende autoweg van en
naar de kust, door hoogspanningskabels waarvaî inmiddels bewezen is dat ze een negatieve
invloed hebben op de gezondheid, door een waterzuiveringsstation, door een
huisvuilverbrandingsinstallatie die zorg!. voor een hoog vrachtwagenverkeer, straks door een
ontsluitingsweg waar landbouwers en hun dieren zwaar verkeer zullen moeten trotseren om te
trachten ongehavend hun landerijen en weiden te bereiken, door de dreiging van Sevesogiffabrieken.

De 'kers op de taart' die Balgerhoeke nu nog moet slikken is het stockeren van radio-actieve
afi¡alstoffen(tot 10 000kg!). De onleefbaarheid wordt door deze dreiging nog groter, de
waarde van de eigendommenzal nu nog meer dalen.
Daar waar iedereen weet dat de behandeling en stockage van radio-actieve afi¡alstoffen
onvermijdelijkzeer emstige gevaren inhoudt voor de bevolking en de behandeling daarvan
wordt gedaan door echte specialisten die zeer strenge veiligheidsmaatregelen moeten in acht
nemen, is IVM van mening dat deze afualstoffen op Eekloos grondgebied thuishoren.
Waar vooral Groen , samen overigens met Greenpeace, terecht ten strijde trok en trekt zelfs
tegen het transport van dergelijke stoffen is IVM blijkbaar van mening dat 10000kg
radioactief afi¡al thuishoort in de onmiddellijke buurt van een woonsite.

Dit is uiteraard uitgesloten.
Redenen \¡/aarom SMS met aandrang en hopelijk met een evidente unanimiteit van de ganse
gemeenteraad vraagt om bewaar in te dienen tegen dit verzoek tot uitbreiding en opdracht te
geven aan het Schepencollege om, namens de gemeenteraad, ditbezwaar tijdig in te dienen
om redenen van gezondheid en veiligheid van de bevolking.
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