VERSLAG VERGADERING WERKGROEP GEZONDE LUCHT

Plaats: Vergaderzaal OCWM Arendonk
Datum: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19.00 uur

Aanwezig: Ruth Lembrechts (Logo Kempen), Marina Gys (schepen volksgezondheid), Marinus Van Rooij
(Gezinsbond), Maria De Laat, Maria Goossens (voorzitter gezondheidsraad) en Rienel van Beurden (secretaris).
Verontschuldigd: Griet (SCC), Jet Hens (KVLV/KVG), Veronique Van Steen (CM), Lieve Nombluez (seniorenraad),
Maria Aerts (Gezinsbond).
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Aanleiding werkgroep
Op de gezondheidsraad van 24 januari 2019 gaf Simon Wuyts, milieudeskundige van de gemeente uitleg over de
wetgeving rond afval opstoken en pesticidepreventie.
Na deze presentatie discussiëren we over de grote impact van schadelijke stoffen in het milieu op onze
gezondheid. Er komen tal van vragen en opmerkingen, waaronder:
In Arendonk zijn er een onrustwekkend hoog aantal gevallen van pancreaskanker.
Kan er op de landbouwraad gezegd worden dat ze niet met pesticiden mogen sproeien als er mensen langs
fietsen. Vanaf bepaalde windsnelheid mag er niet meer gesproeid worden.
Een strengere aanpak van onwettelijk afval opstoken en pesticidegebruik is aangeraden.
Kunnen we iets doen met de jongeren die willen gaan betogen? Wat is de positie van de scholen om in
Arendonk te betogen? Kunnen we (een) spreker(s) uitnodigen? 24 uren lessen met opbrengst naar Natuurpunt?
Via de provincie kun je een toestel dat black carbon meet lenen; kan in een schoolomgeving in rugzak gebruikt
worden om metingen te doen. De rookvrije schoolomgeving is ook niet meer altijd van toepassing, misschien
weer opfrissen? Actie van niet meer met de auto aan de schoolpoorten terug opfrissen?
Ozon tijdens de zomer, sensibilisering van wat je wel en niet in huis mag/kan gebruiken en welk impact dit heeft
op de gezondheid. Bv. dat je javel buiten niet mag gebruiken, wisten veel mensen niet.
Meest gebruikte huistuinenkeukenmiddeltjes publiceren?
Gezonde lucht: presentatie door Ruth Lembrechts van Logo Kempen
Enkele bedenkingen / ideeën / opmerkingen / vragen die we hadden:
• CO2-meters kunnen ook door verenigingen geleend worden
• De workshops duren ongeveer 2 uur en wordt gegeven door een vrijwilliger, dit lijkt ons interessant om bv.
ook i.s.m. verenigingen aan te bieden
• Fijn stof komt voor een grote deel van het remmen van autobanden
• Een aantal jaren geleden zou het Vito hier ook fijn stof gemeten hebben, maar Ruth had dat niet terug
kunnen vinden
• Voor metingen fijn stof kunnen verschillende normen gehanteerd worden
• Plein vol gezondheid is ook iets wat onze aandacht trekt
• Misschien een pleintjeswandeling om de mensen te laten weten dat hier best al wel wat groen is en dat je
daar gebruik van mag maken (iets ludieks met verrassingseffect) i.s.m. leden van gezondheidsraad
• Op beleidsniveau kan de aandacht nog eens op gezondheidsthema’s gevestigd worden
• Rookvrije generatie is een thema wat misschien gebruikt kan worden
• Een pakket rond gezonde lucht maken en aan scholen aanbieden
Vastleggen volgende vergadering
De volgende gezondheidsraad zal doorgaan op dag 2019 om .00 uur.

