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Houthalen-Helchteren is de thuisbasis van diverse afvalverwerkende bedrijven. Geen twijfel mogelijk dat dit een impact 

heeft op de gezondheid van onze inwoners. Zoals het er nu naar uitziet, is de kans reëel dat ook de komende jaren een 

grote afvalverwerkende industrie actief zal zijn in onze gemeente, onder meer op het REMO-stort in Helchteren.  

Voor S&D is de gezondheid van de inwoners een belangrijk thema. In die optiek en rekening houdend met de komende 

ontwikkelingen op dit vlak, wil S&D aan het gemeentebestuur voorstellen om in Houthalen-Helchteren een grootschalig 

gezondheidsonderzoek te realiseren. Eén van de hoofdaspecten die hierbij voor S&D onderzocht moeten worden, is de 

te verwachten impact van onder meer de luchtverontreiniging, de geluidshinder en bodemverontreiniging op de 

gezondheid van onze inwoners. 

Met de komst van de Bionerga -installatie in Beringen, besliste het stadsbestuur aldaar om 40.000 euro vrij te maken 

om op een wetenschappelijk verantwoorde manier een studie te laten uitvoeren die de impact van de lucht-

verontreiniging en de geluidshinder van het industriegebied Ravenshout op de woonomgeving met zich meebrengt. 

Met de studie wil Beringen een medisch milieukundige inschatting maken van de emissies op de volksgezondheid, met 

in acht name van mogelijke cumulatieve effecten.  

Vanuit de S&D-fractie willen we aan het gemeentebestuur voorleggen om ook in onze gemeente zo’n studie te laten 

uitvoeren, los van mogelijke impactanalyses die opgenomen worden in de Milieu Effectenrapportage die ongetwijfeld 

nodig zal zijn voor de realisatie van de toekomstplannen voor REMO. Het grote voordeel van de realisatie van zo’n 

gezondheidsonderzoek nu in opdracht van het gemeentebestuur is dat er snel een objectieve duidelijkheid komt inzake 

de impact van het REMO-stortterrein op onze lokale volksgezondheid. Die resultaten moeten toelaten om nadien bij te 

nemen beleidsbeslissingen, zowel op vlak van volksgezondheid, als op vlak van bijvoorbeeld adviesverlening inzake de 

toekomstplannen van REMO, op een deskundig verantwoorde manier te kunnen handelen als gemeentebestuur.   

Rekening houdend met de plannen die het stadsbestuur van Beringen heeft, stellen we als S&D voor om op korte 

termijn een intergemeentelijk overlegplatform op te starten rond dit gezondheidsthema. De impact van deze 

afvalverwerkingsindustrie stopt immers niet aan de gemeentegrenzen en treft ook aangrenzende inwoners van 

buurgemeenten. Binnen dit overlegplatform moet een analyse gemaakt worden van de te onderzoeken aspecten en 

biedt de mogelijkheid om de studieopdracht intergemeentelijk te kaderen en te financieren.  

S&D wil van de bevoegde schepen dan ook antwoorden op volgende vragen:  

1. Is het gemeentebestuur bereid om financiële middelen vrij te maken om hiermee een gezondheidsonderzoek 

te organiseren bij de inwoners?  

2. Is het gemeentebestuur bereid om het initiatief te nemen om in het kader van een te voeren onafhankelijk 

gezondheidsonderzoek een specifieke intergemeentelijke werkgroep hierrond op te richten met de 

omliggende gemeenten?  

3. Is het gemeentebestuur bereid om in de toekomst bij te nemen beleidsbeslissingen rond onder meer de 

inplanting en uitbouw van afvalverwerkende bedrijven in onze gemeente, de gezondheidsaspecten als 

primordiaal te hanteren? 

Alvast onze dank 
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