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,,Wij kunnen alleen vaststellen'' - 11/09/2002
SEMMERZAKE - ,,In de onmiddellijke omgeving van de radar
van Semmerzake, heb ik weet van zo'n twintig kankergevallen.
Wij zeggen niet dat er een oorzakelijk verband is tussen de twee.
Wij stellen alleen maar vast.'' Marc Gevaert verwoordt na de
gemeenteraad in Gavere de ongerustheid van de buurt. Die
gemeenteraad gaf gisteren zijn mandaat aan het schepencollege
om eventueel juridische stappen te ondernemen tegen het Belgisch
leger.
Oppositieraadslid Willy Van Hove (SP.A) bond maandagavond in
de gemeenteraad de kat de bel aan. ,,In de onmiddellijke omgeving
van de radar zijn er een aantal gevallen van kanker vastgesteld.
Wij willen hiermee geen paniekvoetbal spelen, maar wij vragen
wel dat daar een deftig en neutraal onderzoek naar gedaan wordt.
Ligt het aantal kankergevallen in Gavere boven het Belgisch
gemiddelde? Als dat niet het geval is, dan zou dat naar de
bevolking een geruststellend signaal zijn.''
iet gerustgesteld
Volgens schepen Karel Hubau (VOG-VLD) is er absoluut geen
gevaar voor de volksgezondheid. ,,Er zijn al verschillende studies
geweest naar de straling in de buurt van de radar. Die tonen aan
dat de hoeveelheid straling zestien keer lager ligt dan de Belgische
norm. Zelfs de piekwaarden liggen nog zes keer lager.''
Die uitleg kan de buurtbewoners allerminst geruststellen. Marc
Gevaert: ,,Normen worden steeds naar beneden bijgesteld. Het is
goed mogelijk dat binnen enkele jaren die Belgische norm veel
strenger is. Dan zal blijken dat wij al jaren in gevaarlijke straling
woonden.''
Twee vuren
In elk geval zit het gemeentebestuur van Gavere tussen twee
vuren. ,,Wij moeten waken over de volksgezondheid van onze
inwoners, maar in de luchtmachtbasis werken ook meer dan
driehonderd mensen. Wij willen die zeker niet weg.''
De gemeenteraad verleende een mandaat aan het schepencollege
om een rechtszaak in te spannen. Of dat zal gebeuren is niet zeker.
Daarvoor wacht het gemeentebestuur de resultaten van een nieuwe
studie af. Minister van Defensie Flahaut dreigde er eerder al mee
de basis van Semmerzake te verplaatsen naar Glons als de
gemeente een rechtszaak zou aanspannen.
(DIH)
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