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Aan: De Gemeenteraad van Landerd
Postbus 35
5410 AA Zeeland

Betreft: verziekte milieuveiligheid rond Schuifelenberg 19
Geachte: De Gemeenteraad van Landerd,

We moeten u op de hoogte brengen van de heikele woonsituatie waarin wij als gezin ons nu
al meer dan 3 jaar bevinden, en waarvan het einde nog steeds niet in zicht is. U wordt met
klem gevraagd om uw optreden. U heeft bij herhaling genoemd een gezond leefklimaat
hoog in het vaandel te hebben. Mag dat alstublieft ook voor ons gezin gelden?
In 2016 heeft onze buurman, de ondernemer op het perceel Schuifelenberg 19, een
luchtwasser geplaatst. De plaatsing van de luchtwasser is door het gemeentebestuur aan
het bedrijf opgelegd. Het bedrijf was daartoe wettelijk verplicht op grond van het
milieurecht maar had nagelaten dat ook te doen. Nu zult u wellicht denken: "Mooi, dat is
dan toch prima geregeld."
Hierop moet ik u melden dat de situatie enkel erger is geworden in plaats van verbeterd.
Bij de bouw is afgeweken van wat vergund is. De luchtwasser heeft geen enkel positief
effect op de reductie van de stankemissies. En, erger, de luchtwasser veroorzaakt nu bij ons
huis een ernstige geluidsoverlast: met name op warme dagen treedt een onacceptabele,
alles doordringende bromtoon op. Deze brom zorgt ervoor dat wij amper buiten kunnen
vertoeven en met regelmaat is de toon zelfs binnen te horen. Het is om gek van te worden.
Omdat we deze zaak zo snel mogelijk wilden oplossen hebben we de ondernemer
uitgenodigd om zelf te komen luisteren. Hij moest toegeven dat de hinder ernstig was!
Wij hebben vervolgens geprobeerd om gezamenlijk tot een oplossing te komen: wij boden
zelfs aan om mee te betalen aan het storten van een geluidwal rondom de wasser. Maar de
woorden van de ondernemer om samen deze zaak op te lossen zijn nooit omgezet in daden.
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We hebben toen aangeklopt bij B&W met het verzoek om handhavend op te treden. In de
bijlage kunt u teruglezen dat dit nu al 3 jaar op niets dan teleurstelling uitdraait, terwijl de
geluidsoverlast elk jaar toeneemt (waarschijnlijk omdat de installatie veroudert). Er wordt
door B&W een aantal malen gedreigd met een dwangsom, maar daar blijft het bij. Juridische
procedures bij B&W van Landerd komen in de praktijk neer op eindeloos uitstel. In plaats
van de zaak oplossen laat B&W de zaak jarenlang bungelen bij de rechtbank. Als de
uitspraak van de rechtbank in ons voordeel zal uitvallen, dan nog zijn wij zeer bevreesd dat
B&W opnieuw niet gaat doen wat ze hoort te doen.
Geachte Leden van de Gemeenteraad: ons gezin vraagt u niet om medelijden maar om te
zorgen dat ons gemeentebestuur zich kwijt van haar -wettelijke opgelegde – taak; om te
zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt: burgers en ondernemers, ongeacht hoe lang
men ergens al vertoeft, wat voor soort bedrijf men runt, hoeveel geld men wel of niet
verdient en of men elkaar wel of niet bij voornaam kent. Wij zijn ten einde raad, en
verzoeken u om ook voor de milieuveiligheid van ons gezin op te komen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Olga Meulenbroek

Bijlage: tijdlijn Schuifelenberg 19.pdf

