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Aandacht

Brandende vragen over houtkachels/open
haarden

GroenLinks ontvangt regelmatig vragen van inwoners over de overlast

Zoeken naar:
Zoeken

door houtkachels/open haarden. Onderstaande vragen hebben we
vandaag verzonden aan het college.
Houtkachels/open haarden vormen enerzijds – hout is een hernieuwbare
grondstof – een duurzame brandstof. En een houtvuurtje is ook gezellig.

Nieuwsbrief

Anderzijds veroorzaken ze soms voor omwonenden overlast in de vorm

Voornaam:

van rook. Rook bevat jnstof, een schadelijke stof voor de gezondheid.

voornaam

Achternaam:
Dat e ect treedt vooral op,
wanneer vochtig of geverfd hout
gestookt wordt of als hout na
smeult. Met name mensen met
ademhalingsproblemen (zoals
astma) kunnen hier veel last van hebben. Wettelijk is er niet veel aan te

achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

doen. Vanaf 2022 moeten kachels echter wel aan een milieukeur voldoen.
Diverse gemeenten, waaronder Den Haag, plaatsen op hun website
informatie voor zowel stokers als omwonenden om te voorkomen dat op
een milieu- en buren-onvriendelijke manier gestookt wordt, waardoor over
en weer irritaties ontstaan.

Landelijke Website

Laatste Groenlinks055 Tweets

groenlinks055
@groenlinks055

Onze vragen aan het college:
1. Heeft u een beeld van de hoeveelheid houtkachels/open haarden en
eventuele overlast daarvan in de gemeente Apeldoorn?
2. Onderschrijft u de mening van GroenLinks dat met voorlichting een
verbeterslag te maken is in het stookgedrag van burgers en daarmee een
vermindering van de hinder en milieubelasting?

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
4 uur ago

3. Bent u bereid om hier aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld door op

groenlinks055

de gemeentelijke website en via de lokale media een aantal tips voor zowel
stokers als omwonenden te plaatsen om de overlast en milieubelasting te
beperken?
Reageren?
groenlinks@apeldoorn.nl

@groenlinks055

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
6 uur ago

 GroenLinks.Apeldoorn

groenlinks055

 GroenLinks Apeldoorn

@groenlinks055

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
8 uur ago

groenlinks055
@groenlinks055

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
8 uur ago
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@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
1 dag ago
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