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Gedeputeerde: pas als 
metingen bij KWS niks 
opleveren. 
door Roelof Kleis 
EINDHOVEN - Vandaag wordt op
nieuw gemeten waarom de asfalt
centrale KWS zo stinkt. En als 
die metingen niets opleveren, 
komt er een onderzoek naar de 
effecten van de stank op de leef
baarheid in de Strijpse wijk 
't Ven. 
Dat zei gedeputeerde A. Moons 
gisteravond · tegen een zaal ver
ontruste wijkbewoners. Want 
dat er flinke overlast is, is inmid
dels wei duidelijk. De klachten 
over stankhinder worden breed 
gedragen in de wijk. In cafe Dan
ny's trok de infoavond over de 
stankhinder gisteravond een 
veertigtal min of meer militante 

' 
wi j kbewoners. 
Metingen in juli aan de schoor
steen van de asfaltcentrale lever
den niets op. Dat wil zeggen: het 
bedrijf voldoet ruimschoots aan 
de geldende milieunormen. Des
ondanks stinkt het met grate re
gelmaat in 't Ven en soms ver 
daarbuiten. .,Of we hebben het 
niet goed gemeten, 6f er is een 
andere geurbron in het spel". al
dus Moon. ,En als we die bron 
niet vinden, zullen we een leef
baarheidsonderzoek doen." 
Met zo'n onderzoek gaat het niet 
minder stinken. Maar het maakt 
wei tastbaarder wat de klachten 
zijn, wanneer en hoe vaak die op
treden, wie er allemaal last van 
hebben en op wat voor manier 
de stank het dagelijks handelen 
beperkt. 
Intussen gaat de provincie ko
mende week een gesprek aan 

met KWS. Zo wil de provincie on
der meer dat KWS onderzoekt of 
het hager maken van de schoor
steen tot minder stankoverlast 
leidt ... En als KWS dat niet onder
zoekt, doen we het zelf wei", liet 
een ambtenaar van de afdeling 
vergunningen weten. 
Moons benadrukte dat de provin
cie de klachten zeer serieus 
neemt. De provincie is verant
woordelijk voor de milieuvergun
ning aan KWS. Het bedrijf heeft 
een vergunning voor onbepaalde 
tijd. 
Maar dat wil volgens de provin
cie niet zeggen dat er niks meer 
aan te doen valt. De vergunning 
kan op elk moment worden aan
gepast, maar dan moet wei eerst 
duidelijk zijn waar de stank nu 
precies vandaan komt. De metin
gen van vandaag moeten daar 
uitsluitsel over geven. 

PvdA wil toch valkerij in Gennep 
Nieuw hoofdstuk in 
jarenlange moeizame 
relatie met gemeente. 
door onze correspondent 

mers waren ingediend, zeven 
zijn geselecteerd die een zorg
functie hebben. Clienten zouden 
op therapeutische basis op de 
ecologische boerderij en in her 
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Zes jaar vruchteloos zoeken ziet 
hij als het bewijs dat er geen al
ternatieve plek is voor Falcon 
Crest, en milieucompensatie is 
volgens hem niet aan de orde. 
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Gedeputeerde A. Moons. 

De provincie wil er alles aan doen 
om de stankoverlast van asfalt
centrale KWS terug te dringen. 
Als de bron onvindbaar blijft, 
wacht de wijk 't Yen een leefbaar
heidsonderzoek. 

EXECUTIEVERKOOP 
Op donderdag 14 december 2006 te 
11 .00 uur, v1ndt 1n opdracht van de 
Belastingdienst Oost-Brabant. vestig1ng 
Emdhoven een openbare verkoop 
plaats ten laste van: 
Architectenbureau B.A.H. Graat B.V. 

Eindhoven eert 
C. Derks uit Best 
NUENEN - Tijdens de 250e vergade
ring van de stichting DAF Veilig 
Verkeer Fonds in Nuenen heeft 
C. Derks uit Best de vrijwilligers
penning en -oorkonde van de ge
meente Eindhoven ontvangen. 
Derks is al bijna veertig jaar ac
tief binnen het fonds, dat zich 
ten doel stelt verkeerskennis bij 
de jeugd te bevorderen. 
In eerste instantie gebeurde dat 
via lessen in de Van Doome Ver
keerstuin aan de Boutenslaan in 
Eindhoven. Na sluiting daarvan 
in 1984 werd het werk voortge
zec via projecten op scholen. 
Derks is vanaf het begin 1967) 
penningmeester van de stich
ring. 
Ook heeft hij nog 25 jaar vrijwil
ligerswerk verricht bij de tennis
vereniging in Best. 

Man opgepakt voor 
stelen koperen kabels 
EINDHOVEN - Een 38-jarige man 
uit Eindhoven is aangehouden 
voor her srelen ·van koperen ka
bels. 
Hij werd door de politie gesnapt 
toen hij met de kabels aan zijn 
fiets op de Treurenburgstraat in 
Eindhoven reed. 
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