Spreektijd gemeenteraadsvergadering d.d. 7 juli 2009, André Vollenberg.
Als voorzitter van vereniging “Behoud de Parel” wil ik u wijzen op de belofte die u aan
de bevolking van Horst aan de Maas aan het begin van elke raadsvergadering doet.
Als Behoud de Parel zetten wij ons in voor behoud en waar mogelijk verbetering van
het leefmilieu in Grubbenvorst en zijn wijde omgeving. Helaas wordt dit bedreigd
door tal van plannen, die Grubbenvorst tot een plaats maken op een industrie-terrein.
Denk o.a. aan: - de autoweg A73 die een feit is
- de A67 die drukker wordt
- het veilingterrein dat tot het dorp reikt
- Tradeport Noord dat in ontwikkeling is
- De Floriade die in aanleg is
- Californie dat goeddeels is gerealiseerd
- De beveiliging tegen de rivier, de Noordelijke Zandmaas die
wordt uitgevoerd.
Daarbij nog een aantal plannen die tevens een bedreiging zijn voor de
volksgezondheid:
– de aanleg van Greenportlane in het Klavertje Vier
- het LOG Witveld met als klapper het NGB
- de Centrale zandverwerkingsinstallatie waar U vanavond over
debatteert.
Deze CVI is nergens voor nodig. Er hoeft niet 30 meter diep gebaggerd te worden.
En de beveiliging tegen het Maaswater kan in vijf jaar klaar zijn, in plaats van de 25
jaar die het CDA en DCM voor ogen hebben.
De gevolgen voor de volksgezondheid zijn niet serieus bekeken. De producten die
verwerkt gaan worden bestaan voor 99% uit kwarts. Het kwartsstof dat het gevolg is
van alle werkzaamheden en het vervoer vormt een gevaar voor werknemers, voor de
verkeersdeelnemers op de A67 en voor de omwonenden. Dit kwartsstof dringt diep in
de longen door, beschadigt de longen en geeft vooral op latere leeftijd problemen als
kortademigheid, benauwdheid, astma, chronische obstructieve longziekte, stoflongen
en longkanker. Kwarts staat inmiddels op de lijst van kankerverwekkende stoffen,
aldus de Arbo-dienst van de bouw.
De arbeidsinspectie controleert extra op bescherming tegen het kankerverwekkende
en schadelijke kwartsstof. RIVM en TNO bevestigen de gevaren van dit stof.
Mocht de CVI doorgaan, dan zal er groot geld verdiend worden ten koste van de
gezondheid van mensen en de natuur!
Behoud de Parel zal zich met omwonenden en inwoners van Grubbenvorst tot het
uiterste tegen deze plannen verzetten. Schadeclaims zullen waarschijnlijk volgen.
Na alle politieke wegen zal alle nationale en EU-regelgeving gebruikt worden ter
toetsing door een rechter. Dit in het belang van de inwoners van de Parel aan de
Maas. U als gemeenteraad bent de stem van de inwoners van de Gemeente. Wij als
burgers van Grubbenvorst zijn benieuwd of U zich aan de belofte, gedaan aan het
begin van deze vergadering, houdt.
Ik dank u wel.

