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Provincie en GGD 
/ neinen ldachten uit 

Strijp zeer serieus. 
door Roelof Kleis 
EINDHOVEN - Er komt nader on
derzoel< naar de geurhinder die 
bewoners van 't Venin Strijp on
dervinden van de asfaltcentrale 
KWS. Volgens de provincie zijn 
er zo veel klachten uit de omge
ving van de Zeelsterstraat dat ver
der onderzoek nodig is. 
Sinds de zomer zijn bij de milieu
lijn van de provincie al ongeveer 
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Bloemistenvereniging 
houdt onderzoel< 
onder eigen leden. 

zeventig l<lachtenbinnengeko
men, volgens een woordvoerder
erg veel. ,Er is disproportie tus
sen het aantal klachten en de uit
komst van de metingen. Op basis 
van de uitkomsten zouden er 
veel minder klachten moeten 
zijn." -

Het Bureau Milieumetingen van 
de provincie onderzocht in juli 
de uitstoot van de schoorsteen 
van de asfaltfabriek. Daaruit 
blijkt dat de fabriek hoege
naamd geen geur uitstoot. De be
rekende concentratie van de 
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ven. Een etage hager demon
streert een drietal professionele 
fleuristen hoe een verkoopbaar 
kerstbloemwerk wordt gen1aakt. 
Dat moet volgens Huib de I<o-
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geur in de wijk is honderden rna
len lager dan volgens de milieu
vergunning mag. Zelfs als de fa
briek dag en nacht zou draaien, 
is er nog geen sprake van over
last 
Overigens bevestigt de provincie 
dat er op de dag van de meting 
geen klachten zijn binnengeko
men. ,Wei de dag ervoor en de 
dag erna. Er waren sowieso wei
nig klachten in juli. In augustus 
began het pas echt." 
,We gaan verder op zoek naar de 
bron van de overlast. Gedeputeer
de Moons neemt dit soort klach-
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ten uiterrnate serieus. Het Bu
reau Metingen heeft opdracht 
om de zaak verder uit te zoe
ken." 
De eerste stap in dat onderzoek 
is een zogenoemde meteo-analy
se. ,Er wordt gezocht naar een re
latie tussen bet weer en de klac.h
ten. De bedoeling daarvan is dat 
we gerichter kunnen gaan zoe
ken naar de oorzaak. vVe gaan 
meten op bet moment dat de 
kans op geurhinder bet grootst 
is." 
Naast de provincie i ook de 
GGD bij de problematiek betrok-

ken. Medisch milieukundige 
G. van Lierop is op de infoavond 
van maandag 11 december in ca
fe Danny's aan\vezig. Volgen 
hem hangt de inzet van de GGD 
af van wat de bewoners '\':i:Jen. 
, We kunnen eerst de omvan6 en 
ernst van bet probleem in kJart 
brengen. lVIaar we kunnen die 
stap ook overslaan en ons mer
een richten op bet bedrijfsproces 
van KWS: dus het treffen van 
praktische maatregelen. Het 
hangt er van af hoeveel gedu.1d 
er nog is. want onderzoe~ ~osr 
veel tijd." 


