050 - 140455
DE GIFLIJN GRONINGEN
houden in samenwerking met de Stichting
Natuur en Milieu en Konsumenten Kontakt.
Milieudefensie is 2 april jl. gestart met
Ze heeft nu al tot resultaat dat Duracell heeft
een giflijn. Mensen kunnen opbellen met toegezegd in 1986 te stoppen met de provragen, problemen of klachten over
duktie van alkaline batterijen.
chemisch afval in hun omgeving. Deze
De kerngroep Groningen van de Verenigiflijn is opgezet in het kader van de aktie ging Milieudefensie bestaat uit zo'n 25 aktie'Gemeente gifvrij' die landelijk wordt ge- ve vrijwilligers, verdeeld over drie subgroevoerd door de Vereniging Milieudefensie pen te weten: voedsel, chemisch afval en al(VMD). De aktie richt zich tegen het afgemene milieuproblemen. De gifgroep die
val van huishoudens en bedrijven en met zich met het chemisch afval bezig houdt,
name datgene wat onder de Wet
heeft besloten om de giflijn op te zetten. Op
Chemisch Afval (WCA) valt. Volgens
het kantoor zijn mensen aanwezig die de
VMD is deze wet slecht gestruktureerd.
vragenstellers kunnen inlichten over hun
Alleen het afval, afgegeven aan derden, problemen en ze door verwijzen naar de invalt hieronder. Óp deze manier verdwij- stanties die hiervoor aanwezig zijn. Ook lenen er vele duizenden tonnen chemisch
vert de giflijn informatie op over gif- en
afval. Bovendien vindt VMD dat iedere
stankproblemen in de gemeente Groningemeente minstens één kontrolerend
gen, wat voor Milieudefensie dan aanleiding
ambtenaar moet hebben, wat nog lang
is om aktie te ondernemen. Zoals bekend
niet het geval is. Men richt zich bij deze
heeft de gemeente ook een milieuklachtenaktie op de gemeente omdat dit de aan- nummer, maar de klachten blijven daar volgewezen instantie is om de WCA uit te
gens Milieudefensie te lang liggen. Voorts is
Robert Hofstede

er voor veel mensen een drempel om een
officiële instantie te benaderen.
Gifkikker
Om de giflijn te promoten is er 30 maart jl.
een aktie gehouden in het centrum van Groningen, waarbij de gifkikker, het symbool
van de aktie 'Gemeente gifvrij', zo'n 2000
pamfletten uitdeelde.
De gifgroep is tevens bezig een inventarisatie te maken van bedrijven die onder de Wet
Chemisch Afval vallen en/of een hinderwetvergunning hebben. Op deze manier worden de gemeente en de bedrijven gekontroleerd.
De giflijn is bereikbaar op maandag van 6
tot 7 uur en op dinsdag en donderdag van 4
tot 5 uur onder nummer 050-140455. Milieudefensie is nog gehuisvest in een pand
aan de Visserstraat nr 16, maar dit wordt
ivm. de universiteitsbouw achter de Harmonie afgebroken. Schrijven kan men daarom beter naar Postbus 712, 9700 AS Groningen.
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De gif kikker van Milieudefensie wordi dooi
radio Stad geïnterviewd
Een nevenaktiviteit van de 'Gemeente
gifvrij' aktie is de aktie 'Stop de kwikstroom',
die zich richt tegen kwikhoudende batterijen, zoals de kwikoxide knoopcel (kleine
platte batterijtjes in oa. rekenmachientjes)
en de alkaline batterij (oa. Duracell). Voor
beide typen is namelijk een goed alternatief
in de handel: respektievelijk de zinkluchtcel
en de zink-bruinsteen of nikkelcadmium
(oplaadbare) batterij. Deze aktie wordt ge-

