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Beste mevrouw
Beste meneer

De gemeente Lievegem ontving, net als elke andere gemeente of stad, de vraag van de Vlaamse
overheid om een lijst te bezorgen van locaties waar mogelijk sprake is van bodemverontreininging
met PFAS. Oefenterreinen en kazernes van de brandweer zijn zo’n locaties omdat daar mogelijk
blusschuim gebruikt werd dat PFAS bevat.

Bodemonderzoek
Het is niet zeker dat er op deze locaties effectief met PFAS-houdend blusschuim werd geoefend. Bij
oefeningen werkt de brandweer met een oefenschuim, maar het valt niet uit te sluiten dat er gebruik
gemaakt werd van een restant blusschuim. We willen daarom geen risico nemen en laten
bodemstalen nemen om hier klaarheid in te scheppen.

Voorzorgsmaatregelen
De Vlaamse overheid vraagt de gemeenten en steden om, in afwachting van de resultaten van het
bodemonderzoek, in een zone van 100 meter rond een oefenterrein van de brandweer al
beschermende maatregelen te nemen.

Aangezien jouw woning in de buurt ligt van een voormalig oefenterrein van de brandweer waar in het
verleden mogelijk een aantal oefeningen met PFAS-houdend blusschuim werden uitgevoerd,
bezorgen we je een overzicht van de te nemen maatregelen:

Voeding
•

•

•
•
•

Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen,
vrouwen die borstvoeding geven of willen zwanger te worden, krijgen het advies om geen
zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te
consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het
fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
Eet geen eieren van je eigen kippen.
Eigen eieren deponeer je voorlopig in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit)
en fruit mag wel bij het GFT-afval.

Grondwater
•
•

Gebruik geen grondwater als drinkwater.
Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad
te vullen.

Grond en groenafval
•
•
•

Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit
af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.

Hygiëne
•
•

Was je handen, zeker voor de maaltijd.
Maak je huis binnen en buiten schoon met water.

Meer informatie
Het Lievegemse gemeentebestuur staat in nauw contact met OVAM en het Agentschap Zorg en
Gezondheid. We houden je uiteraard steeds op de hoogte.
•
•

Je vindt alle informatie rond PFAS op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
Voor lokale informatie en maatregelen kan je terecht op www.lievegem.be/pfas.

Zit je met vragen rond PFAS?
•
•

Voor algemene vragen over PFAS kan je terecht bij pfas@vlaanderen.be.
Voor lokale vragen kan je terecht bij team omgeving via het contactformulier op
www.lievegem.be/pfas, omgeving@lievegem.be of 09 396 23 00.
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