
Door IRENE VAN DE VEN 

EI TDHO\TE J - De omwonen
den ''an> de a faltcentrale I<WS 
(Koninldijke \A/egenbouw Ste
vin.) aan de Huiskesweg zijn 
het zat. De sta11l<overlast loopt 
\rolgen hen zeker in het laat
ste jaar de spuigaten uit. 

raast de 'teerlucht' h ebben 
sommige bevvoners ook sinds 
de toegenomen overlast ge
zondh eidsl<lachten. Hoofdpijn 
en. problern.e11 n1et de luchtwe
gen zijn veelgel1oorde ldach
ten. Maar her is niet duidelijl< 
of die l<lachten verband heb
ben, n1et de stanl< afkomstig 
van de ce11trale. Buurtbewo
ner A. va11 Gils: ,Mijn zoon en 
il< 11ebben aJlebei astma en we 
hebbe11 ecl1t last va11 die 
stanlc. Oolc al slt1ite11. we de ra
nl ~11 11 deuren , de stanl< trel<t 
hel n1aal in j l1uis. J-I 1 
vro g i11 d ocl1t nd e11 aa11 

h t ind van d nJjddag i 11 t 

't rg t." 
Van C·ils woon1 in de ZeeJ t r
straat, 11 t al P. Sod .. n1can1J). 
,,lJ<· lac: t t .. tijd 11c: 11g ~11 ~ r g .. 
woon stanlcvvo11< 11 in c1 
straa t . Da t l<a n to 11 11i 1 ge
zond z1jn.,, alcltt Socl 111l<an ]). 
Basi s · h o o 1 . I 1 r "s j .. a a 11 d .. -

• 

zelfde straat bevestigt dat zij 
regelmatig de ramen en deu
ren moet en sluiten om de 
stanl< tegen te houden. Direc
teur E. Moll: ,Het is niet ell<e 
dag. Maar bij warm weer en 
met de wind deze l<ant op is 
het echt een probleem." Dedi
recteur geeft aan niet op de 
hoogte te zijn van gezond
heidsproblemen bij kinderen 
of leerkrachten. 

Controle 
De bewoners hebben meerma
len hun beklag gedaan bij de 
Milieudienst van de regia Eind
hoven. , Er zijn na de klachten 
een aantal l<eren mensen ge
weest om te ruiken in de 
buurt, n1aar dat gebeurt dan 
altijd op 111om enten dat het 
niet zo l1evig is. Er zit geen re
ge l1naa t i 11 wai111eer cle star1k 
l1et ~rgst"e is,, gt.~eft btntrt be
W011 ~r II. Pellegro111 aa11. ,Mi -
scl1i 11 r110 ~tei1 w 111aar ee11 

l1a11dt ~I<er1ii1get1act i of ~rl
qtte1 e 11oudt~11 i11 le buurt. 
J)c-nl s t a an w ::. Wt llicl1t s ter-
1< r." 
l3ij d a fait · ~111 ralt \VOrclt vol· 
gens 1\W - l1t: f 'lsf~llt iilstalla-
1 i ~ ] . v a 11 de r li i j de 11 n a .11 <: 

111 ~ lcli11g va11 0111 W011CI1Cl ;) ll 

een controle gedaan. Voorals
nog heeft dat niet gele1d tot 
maatregelen. ,Wij voldoen 
aan de geldende normen bij 
metingen en hebben de juiste 
vergunningen" , zegt Van der 
Heijden. Volgens hem zijn die 
con troles zo'n acht tot zes we
ken geleden voor het eerst ge
daan. ,Minimaal e,en keer per 
jaar worden wij natuurlijk op 
alles gecontroleerd. Maar de 
laatste twee maanden zijn er 
extra controles geweest naar 
aanleiding van de ,klachten." 
De Milieudienst geeft volgens 
een woordvoerster aile llach
ten door aan de provincie. ,Er 
zijn in 2005 38 klachten bin
n engel<omeil", zegt de vvoor~d
voer ter. 
De 111ee '"'te llachten zijn in de 
111aanclen 111ei juni en juli bin
tlellgel<.orlletl. a elke klacht 
i · er volge11"' cle vvoordvoer ter 
cloor h .t l1andhavend orgaan, 
cl ~ RE, g 011troleerd bij de 
a, f< ltce11trale. ,Er zijn tot nu 
toe g·ee11 ricl1tljj ne11 overs hre
cl ;)11. Wt: g a11 Iltt zot ken 11aar 

a11 ler n1a11iere11 0111 11 t pro
bl 111 go d v, t te .. t 11 11, zo
dat we 11 t ool<: op l<UI1J1 11 l ... -

;) 11", ZO }} gt l t \IVOO l"ll V )(: r!' tt r 
llit. 


