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Speelterrein bij Deltaschool Pittelo Assen.

Gif in Pittelo
Nora van der Veen-Bijvoet

Wanneer ik op 23 augustus 1989 als vrijwilligster
dienst doe in het wijkcentrum 'De Boerderij',
word ik ineens met mijn neus op de feiten ge-
drukt. Voor een grote groep verontruste wijk-
bewoners wordt er een voorlichtingsavond van
de provincie gehouden over indikatierapporten
en een onderzoeksteam. Er wordt veel technische
informatie gegeven. Vragen en opmerkingen van
bewoners worden genegeerd of ontkend. De
gemeente Assen verklaart bijvoorbeeld niets te
weten van 'stortplaatsen'. Bewoners uit de wijk
weten wel vrij nauwkeurig te vertellen door wie
en waar er gestort is.

Gevaar

'Is er gevaar voorde volksgezondheid?', wordt
er gevraagd door vele aanwezigen. 'Oh nee,

Lekkerkerk, Maassluis, Kerkrade — het is ver weg van Assen.
Maar ineens komt het bericht: gif in Fittelo. 'We wonen

zo fijn, dat kan toch niet', is de
wanneer je de appeltjes en de groente maar
goed wast', wordt er geantwoord door de aan-
wezige deskundigen. En bovendien, rookt u ook
niet af en toe een sigaretje? Dus waar maakt u
zich druk over.
Maar de onrust in de zaal wordt al groter. Ook
bij mij als huiseigenaar. Op mijn vraag of ik een
'schoon grond verklaring' kan halen - want mijn
huis staat er nog maar drie jaar — wordt geant-
woord, dat ik die de volgende dag wel kan
afhalen op het gemeentehuis.
De avond geeft bij mij en bij vele aanwezigen
een naar gevoel. Nog meer aangeslagen ben ik
als mij bij mtjn bezoek aan het gemeentehuis van
Assen de volgende dag verteld wordt, dat de
toegezegde 'schoon grond verklaring' voor onze
woning helemaal niet van toepassing is. Zonder
briefje ga ik weer naar huis.

eerste reaktie. Het relaas van
een bewoonster.
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Het thema 'Milieu'

Ik wist dat het sociaal-kultureel werk (s.k.w.) in
De Boerderij ook themabijeenkomsten heeft met
als onderwerp 'milieu'. Met mevrouw Dam van
het s.k.w. bespreek ik het probleem. Zij is bereid
om dit geval meteen aan te pakken. Een ge-
plande themabijeenkomst wordt vervroegd.
Mevrouw Dam en ik reizen af naar Kerkrade en
gaan op bezoek bij de bewonersvereniging, die
daar bezig is met gifproblemen onder hun woon-
wijk. Zij geven ons het enthousiasme, de kennis
en veel dokumentatie om ook in Assen te ge-
bruiken. Ze zijn zelfs bereid om over hun kennis
en ervaring te vertellen op onze eerste infor-
matieavond, die op 3 oktober 1989 gehouden
wordt.
Qua opkomst, maar zeker ook inhoudelijk, is dit
een geslaagde avond. Bewoners hebben het
gevoel dat ze goede en werkbare informatie
krijgen. Het advies van Kerkrade om een on-
afhankelijke groep, een vereniging, op te richten,
die zich speciaal met de bodemverontreiniging
bezig houdt, slaat aan. Een aantal mensen stelt
zich beschikbaar.

Nuttige adviezen

Met ondersteuning van het sociaal-kultureel
werk wordt een doelstelling geformuleerd,
subsidie aangevraagd en een werkprogramma
voor korte en lange termijn opgezet. Ook heb-
ben we de afgelopen maanden veel kontakt
gehad met Cobie Ensink. Van haar krijgen we
veel nuttige adviezen.
Op 22 november wordt een tweede informatie-

avond gehouden met als gastspreker mevrouw
H. Versteegde, een medewerkster van Neder-
land Gifvrij. Zij vertelt iets over haar organisatie
en geeft kommentaar op het juist verschenen
rapport van onderzoeksburo Argus.
Tijdens het oriënterend onderzoek van Argus zijn
verontreinigingen met PAK's, cyanide en ben-
zeen aangetroffen. Deze vervuilde grond is
afkomstig van de voormalige gasfabriek van
Assen. De grond is gebruikt om sloten te dempen
tijdens het bouwklaar maken van het terrein. Van
bijvoorbeeld PAK's is 83 maal de C-waarde
gekonstateerd. Misschien moeten er wel twee
huizenblokken afgebroken worden om dit te
saneren.

Verwarring

Naast de verontrusting die bij de aanwezige
bewoners blijft over het gif in de grond, geeft
men te kennen zeer tevreden te zijn met de
aktiviteiten van de projektgroep. Projektgroep
Bodemverontreiniging Pittelo is de naam die we
inmiddels hebben gekozen. We noemen ons niet
'vereniging', zoals in Kerkrade, omdat dit te veel
verwarring zou geven met de Huurdersvere-
niging Pittelo, die zich ook bezig houdt met het
gifprobleem.
Samenwerking met de huurdersvereniging, die
we proberen op te zetten, is niet gelukt. Bij zowel
buurtbewoners, gemeente, provincie en de pers
geeft het in eerste instantie verwarring dat twee
groepen zich bezig houden met de bodemver-
vuiling. Gelukkig is dit achter de rug. Onze
projektgroep wordt nu erkend door de ver-
schillende instanties en wijkbewoners. In de wijk

ziet men het nut ervan in dat een onafhankelijke
groep zich met de verontreiniging moet bezig
houden.
Op 29 november 1989 organiseert de provincie
haar tweede informatieavond. De resultaten van
het onderzoek dat buro Argus heeft gedaan,
worden nu officieel bekend gemaakt. Het wordt
een druk bezochte, emotionele en verwarrende
avond. Je merkt dat het niet tot de dagelijkse
routine van de provincie en de gemeente behoort
om met grote groepen mensen om te gaan.
Hopelijk gaat dat in de toekomst beter. Na het
oriënterend onderzoek is Argus nu bezig met het
vervolg-onderzoek. De uitkomsten daarvan
zullen op een bijeenkomst in juni worden ge-
presenteerd.
In februari 1990 is een derde avond voor de
bewoners door de projektgroep georganiseerd.
Advokaat mr. J. van Zundert uit Rotterdam heeft
een verhaal gehouden over de juridische en
financiële aspekten van het wonen in een gïfwijk.
Mr. Van Zundert heeft ook in Lekkerkerk en
Kerkrade de bewoners met advies bijgestaan.

Samen sterk

Kort geleden heeft de projektgroep een gesprek
gehad met gedeputeerde Lange van de provin-
cie, dat zeer nuttig en plezierig was. De provincie
heeft ons tevens gevraagd of iemand van de
projektgroep plaats wil nemen in het provinciaal
onderzoeksteam. Op onze eerstvolgende bij-
eenkomst met wijkbewoners nemen wij hierover
een beslissing. Want dit is één van onze uit-
gangspunten: samen met de bewoners ons sterk
maken voor een schoon Pittelo.


