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Raadsvragen   

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek 
(OAE) over vragen omtrent de risico van fijnstof en andere 
luchtverontreiniging voor bewoners Wilgenhof 
 
 
Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft de afgelopen periode gesproken met een aantal 
bewoners van Wilgenhof. Zij maakten zich zorgen om de relatie luchtvervuiling en hun 
gezondheidsklachten. Zo hebben we gesproken met een mevrouw die sinds ze verhuisd is 
naar de Wilgenhof klachten aan haar luchtwegen heeft. Uit informatie die de gemeente 
digitaal verspreidt lezen we informatie over lucht en gezondheid dat fijnstof een risicofactor 
voor de gezondheid is, die leidt tot verergering van aandoeningen en toename van 
ziekenhuisopnames en klachten. 
Ook deelt u zelf mee dat er een effect is van fijnstof op vroegtijdige sterfte. De gesprekken 
die wij gevoerd hebben en de informatie die u zelf digitaal verspreidt zijn voor ons reden om 
de volgende vragen te stellen:  

1. Bent u met ons van mening, dat uw college de luchtkwaliteit nauwlettend in de 
gaten dient te houden. Zodanig dat de leefbaarheid van omwonenden en de 
gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk beperkt dienen te worden? 

2. Bent u van mening dat waar hoge concentraties ouderen wonen zo nodig extra 
metingen dienen te worden verricht? 

3. Bent u met ons van mening dat bij ingrijpende verkeersmaatregelen extra 
fileverkeer en langzaam rijdend verkeer ontstaat, waardoor de uitstoot toeneemt? 

4. Ziet u Jorislaan, Aalsterweg, Stratumsedijk als een dergelijke “risiocogebied”? 
Temeer daar veel ouderen woonachtig zijn in dit gebied? Motiveer uw antwoord? 

5. Bent u bereid extra metingen te doen met de mobiele meetapparatuur aan 
lantaarnpalen, en/of gezondheidsonderzoek te doen verrichten door de GGD? 

 
Wij kijken uit naar uw antwoorden, 
Niek Rennenberg, raadslid Ouderen Appèl Eindhoven 
Cor Verbeek, raadslid Ouderen Appèl Eindhoven. 
 
Eindhoven, 29 mei 2017 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. Bent u met ons van mening, dat uw college de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten dient 
te houden. Zodanig dat de leefbaarheid van omwonenden en de gezondheidsrisico’s zoveel 
mogelijk beperkt dienen te worden? 
 
Ja. Het monitoren van de milieu (Bodem, Geluid, Lucht, Risico’s) kwaliteit in de stad is een 
primaire taak van de gemeente. De luchtmetingen worden ontsloten op de site van de 
gemeente Eindhoven: https://www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/Meetwaarden-
luchtkwaliteit.htm  
 

https://www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/Meetwaarden-luchtkwaliteit.htm
https://www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/Meetwaarden-luchtkwaliteit.htm
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2. Bent u van mening dat waar hoge concentraties ouderen wonen zo nodig extra metingen 
dienen te worden verricht? 
 
Ja en nee.  
Ja, indien er een indicatie is uit lopende luchtmetingen dat waarden (fijnstof NO2) hier 
aanleiding toe geven. 
Nee, niet alleen voor ouderen maar sowieso. 
 
3. Bent u met ons van mening dat bij ingrijpende verkeersmaatregelen extra fileverkeer en 
langzaam rijdend verkeer ontstaat, waardoor de uitstoot toeneemt? 
 
Ingrijpende verkeersmaatregelen zijn bedoeld om de luchtkwaliteit  uiteindelijk te verbeteren.  
Het is geen gegeven dat met ingrijpende verkeersmaatregelen de uitstoot toeneemt, omdat 
hier meerdere factoren,  zoals weersgesteldheid en omliggende bebouwing, een rol spelen. 
 
4. Ziet u Jorislaan, Aalsterweg, Stratumsedijk als een dergelijke “risicogebied”? Temeer daar 
veel ouderen woonachtig zijn in dit gebied? Motiveer uw antwoord? 
 
Nee. Wij zien dit  gebied niet als een risicogebied vergeleken met veel andere plekken in de 
stad. In de presentatie “Luchtkwaliteit Meten” op de A-avond van 7 maart 2017 is toegelicht 
hoe wordt gemonitord en hoe het gesteld is met de kwaliteit van de lucht op de diverse 
componenten (fijn stof, NO2). In de nabijheid van Wilgenhof zijn meetpunten van het 
meetprogramma met Palmesbuisjes (NO2) en het AiREAS meetsysteem (Leenderweg, 
Leostraat, Sint Adrianusstraat). Uit de meetgegevens blijkt niet dat er sprake zou zijn van 
een specifieke risicosituatie. Of mensen last ervaren van luchtkwaliteit is sterk afhankelijk 
van de longfunctie. Bij verminderde longfunctie en allergieën zal eerder hinder kunnen 
optreden.  
 
5. Bent u bereid extra metingen te doen met de mobiele meetapparatuur aan lantaarnpalen, 
en/of gezondheidsonderzoek te doen verrichten door de GGD? 
 
Ja, zie ook antwoord bij vraag 2. De meetresultaten in de omgeving van Wilgenhof geven 
daar echter geen aanleiding toe. Ook het recente vier jaarlijkse 
gezondheidsbelevingsonderzoek van GGD (2016; rapportage 2017, zie GGD 
Kompas/Eindhoven     
(http://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/someren/Documents/Gezondheid%20Verbindt%20in%20
de%20Gemeente%20Eindhoven%20-%20VTV%202017.pdf ) geeft daar geen aanleiding 
toe. Daarnaast is het zo dat het bijzonder lastig is om bij een in te stellen onderzoek een 
oorzakelijk verband te kunnen leggen tussen emissies vanuit het wegverkeer en 
gezondheidseffecten. Dat kan mogelijk alleen bij zeer langdurige onderzoeken met grote 
groepen van de bevolking. Dit zijn onderzoeken die op landelijk niveau worden uitgevoerd. 
Het is  niet zeker dat er een verband zal worden gevonden omdat de kwaliteit van de lucht 
ook wordt bepaald door andere bronnen buiten huis maar zeker ook in huis. Het gaat bij 
gezondheidseffecten om de persoonlijke blootstelling gedurende langere tijd.  
 
Wij zijn graag bereid om met GGD een oriënterendgesprek te initiëren met de bewoners van 
Wilgenhof, om te horen wat er leeft en hoe we eventuele zorgen zouden kunnen beperken 
c.q. wegnemen. 
 
Eindhoven, 15  juni 2017 


