Geachte griffie van deze gemeente,

Ik wil graag uw aandacht vragen om voor de zoveelste keer dit onderwerp op tafel te leggen bij
de gemeenteraad en de wethouders.
Niet als kennisgeving maar om deze kennis goed te lezen en actie te nemen. Dat wil zeggen naar
de tweede kamer en Min. van I&amp;W uw pijlen richten.

In Nederland zitten we met een gedoogbeleid t.a.v. houtstook en biomassa. Met als resultaat op
zn minst 2000 doden per jaar.
Daar wordt geen prioriteit aan gegeven en dat is ronduit schandalig. Dat vraagt om actie voor uw
gezondheid en wat nog belangrijker
is de gezondheid van al die 1,2 miljoen longpatiënten, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen
die extra kwetsbaar zijn.
Al de giftige stoffen en het ultrafijne stof dragen bij aan een verstoord bloedbeeld. Veel meer
kans op hartklachten, hartritmestoornissen,
altzheimer, dementie en (long, blaas)kanker en wat al niet meer (wat nog niet bekend is).
Als er gestookt wordt moeten de ramen dicht. Dat is niks anders dan terreur. Zowel 's winters als
in de zomer kunnen we genieten
van de (verre) buren die hout stoken. Ongemerkt een stille moordenaar.

De houtstoker en de politici die ook zelf op hout stoken mogen door blijven gaan. Een toestand
die niet tot een oplossing komt want
wat is er besloten:
1. Metingen doen
2. Evt een stookalert
3. Bewustzijn verhogen ? Dat heeft al helemaal niks geholpen.
4. De kachelbranche zit op schoot en mag van het platform houtrook z'n nieuwe eco pelletkachel
ten verkoop aanbieden.
Alsof dat ook maar helpt. Vergeet het maar want het ultrafijne stof wordt zo niet afgevangen en
er zullen nog meer kachels komen die
ook buiten de winterperiode moeten branden. We moeten van het gas af dus we gaan nog meer de
moord steken dankzij gebrek aan wetgeving (verbod op houtstook)
en visie.
Noemt u dat een schone luchtakkoord ? Zijn dat de maatregelen die ons moeten beschermen. Nee
natuurlijk niet, dat houdt de houtstook in tact
en de CO2 schiet ook nog 's meer omhoog. Aanvullend het feit dat houtstook 12x zo giftig is dan
sigarettenrook. Na 30 jaar een oplossing, dat is 60000 doden later
als ik het mee mag maken. Uw wordt bij deze bedankt.

De volgende bijlagen zijn hierbij toegevoegd:

1. Alternatieven en Interventies.jpg
2. Contrast Wetgeving vs realiteit.jpg
3. KleinereDeeltjes-NogDodelijker.jpg
4. Jos Merks Luchtfonds filmpje (niet uitgezonden door NPO1)
U hoeft mij niet te schrijven want u doet toch niets anders dan u beroepen op de huidige plannen.
De antwoorden zijn altijd hetzelfde.
Daar schieten we helemaal niks mee op. Een uitzondering zijn een paar gemeentes die wel het
licht hebben gezien maar die zijn ver in de minderheid.
Dus neem uw verantwoordelijkheid en richt u tot de tweede kamer en Ministerie van I&amp;W
(Stientje van Veldhoven)
Laat maar zien dat u niet tolereert dat houtstook en biomassa onze gezondheid verzieken.

C'est le ton qui fait la musique..? Ach ja ik weet t.. U laat mij geen andere keus of niet soms
Hoogachtend
Hans Dekker

