Chemelot
Chemelot ligt in de gemeente Sittard-Geleen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1. “Ik ervaar nooit overlast van Chemelot”
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Ik woon te ver van de lokatie om er hinder van te hebben.




Hoor alleen af en toe een knal
Ik woon (gelukkig) niet in de buurt van Chemelot en ervaar daardoor geen
overlast.
Je hoort en ziet het wel maar vindt `t niet storend. Wel de lusten, maar ook de
lasten van de chemische industrie (zolang het binnen de norm- regelgeving blijf)
Er is zek
Misschien met een brand of fakkelen mar het is okk werkgelegenheid. DItmis
al,jaren zo dus ... Over gezond zal er achter 25 jaar msschien gezegd worden dat
hetnniet goed is.
Gedoe in de zomer 2015
Geen idee of het van chemelot of een ander bedrijf afkomt wat ook daar op het
terrein zit, maar we hebben zeer regelmatig last van stof ...
Ik lees wel de artikelen over wat de industrie heeft uitgestoten aan gas, maar wat
dat doet met mens en milieu op langere termijn is niet duidelijk.
Het fakkelen, overdaad aan licht en geluid, de stankoverlast ( vooral tijdens
nevelige dagen) vindt ik ontzettend vervelend en lijkt toe te nemen
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1.1 Kunt u met een voorbeeld toelichten welke overlast u ervaart?







































24/7 geluidsoverlast, geur,
Af en toe stank of geluid
Affakkelen afgelopen weekend!
vlam tot aan de hemel!
veel geluidsoverlast
veel fijnstof in de lucht alles zwart!
Affakkelen en stank en veel lawaai
Affakkelen en stank overlast
Er is zeker wel eens licht en/of geluidsoverlast maar niet alleen van Chemelot, ook van genoeg
andere bedrijven die dichter bij de gemeenschap zitten.
Fakkel. Uitstoot. Geluid
Fakkelen en de vele goederen treinen
Fakkelen en reuk en geluid
Fakkelen, geluidoverlast, stankoverlast, stofoverlast
Fakkelen, grondfakkels, stank.
Fijnstof. Wanneer ik van vacantie terugkom heb ik direct last van een verstopte neus. Dit zegt
genoeg vind ik.
Geen idee wat de uitstoot met mens en milieu doet.
Na het schuim vorig jaar, gingen de vissen in de vijver dood.
Geluid
Geluid en geur
Geluid en zwarte rook
Geluid licht stank
Geluid overlast fakkelen, vooral snachts irritant
Geluid tijdens fakkelen
Geluid, licht
Geluiden, rookwolken,, soms geuren
Geluidoverlast
Geluids en/of stank overlast.
Geluidsoverlast
Geluidsoverlast stank rotzooi wat uit de lucht valt
Geluidsoverlast 's nachts
Geluidsoverlast (fakkelen, werkzaamheden), roetneerslag op auto's
Geluidsoverlast bij op starten
Geregeld vieze uitstoot en vervuilende neerslag. Onduidelijk wat hiervan de gevaren zijn
Geur, laatste tijd enkele keren van de EPT fabrieken.
Heel veel lucht vervuiling al ontkend men dit !!!!!!!! Kom maar eens kijken wat je op de kozijnen
vind !!!!!!
Hoewel ik niet in de directe omgeving woon van de plant, krijg ik wel mee dat er de nodige kleine
en grote incidenten plaatsvinden. De berichtgeving i s meestal summiet en vaak herhaald. Wie
weet wat te doen als het werkelijk misgaat gaat bij een grote calamiteit of bv een aanslag. Niets
is vandaag de dag meer onmogelijk. Ikzelf kom niet verder dan ramen en deuren sluiten en zet de
tv aan. Ik vind dit heel beperkt. Waarom wordt er niet met regelmaat geoefend met burgers en is
er ergens een rampenplan bekend. Zijn wij hierop berekend?
Ik denk dat we hele slechte lucht in ademen door chemelot
Ik ervaar niet nooit overlast. Het is een zeer enkele keer.
Kinderen van school eerder naar huis bij calamiteit
Last van het fakkelen, stankoverlast en geluidsoverlast
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Lawaai , fakkel licht , reuk , spoor nog geen 80 meter hier vandaan , geen exstra wissel aanwezig
voor aansluiting zuid ,belooft ,maar het is de gemeente weer
Lawaai bij fakkelen
Lawaai en stank
Lawaai, fakkelen, stank, rotzooi die uit de lucht valt, slechte luchtkwaliteit
Licht en geluid
Lucht in sittard geleen is niet schoon genoeg
Luchtalarm, toch licht gevoel van onveiligheid
Nou ik weet dat fakkelen nodig is maar Sabic doet dit met meer overlast dan de andere fakkel op
Chemelot. Ook al krijgen we tijdig een mailing van Sabic de overlast van hen is erger. Verder geen
overlast.
Onveilig gevoel .is in het verleden een en al gebeurd.een aanslag zou hier een enorme
kettingreactie veroorzaken.
Opstarten fabriek.
Regelmatig geluidsoverlast. Tevens is de hemel nooit helemaal blauw in de omgeving.
Verder luchtwegen, m.i. te veel fijnstof in de lucht.
Het valt me op dat bij ieder incident heel snel sprake is van geen gevaar voor de
volksgezondheid. Ik waag dat te betwijfelen.
Roet en stof veelal van de naftakrakers
Roetoverlast soms en soms lawaai overlast
Soms door geluid of licht.l
Soms fakkelen
Soms geluidoverlast; soms stankoverlast
doch beperkt.
Stank (2x)
Stank en geluid
Stank en geluid zowel overdag als s' nachts
Stank licht en geluidsoverlast
Uitstoot van troep wat neervalt in Sittard Geleen e.o.
Stank, affakkelen, onzekerheid betreffende veiligheid en gezondheid
Stank, bij affakkelen rook.
Stank, geluid, eromheen rijden.
Stank, geluidsoverlast, lichtoverlast
Stank, lawaai, licht overlast in de avonduren en nacht want de natuur komt niet meer tot rust,
constante dreiging omdat het terrein een mogelijk terrorisme doel is. TE zwakke rol van
gemeente en provincie
Stank. Stof op auto's en in tuin. Geluid overlast van knallen en dergelijke
Stof
Stof en stank
Tijdens de brand vorig jaar zat ons kind in een school dicht bij chemelot en kwam de rook over
ons huis.
Chemelot is niet goed voor de luchtkwaliteit en het vormt een risico met terreurdreiging.
Onvoorstelbaar dat de facebook groep (chemawatch) bedreigd werd omdat ze meldingen
maakten van mistoestanden/ veiligheid.
Toen in nog in Geleen woonde vaker een vieze geur of neerslag vanuit Chemelot.
Veel geluidsoverlast en stankoverlast en vieze stof overlast.
Vorig jaar het hele huis vol troep na een 'plof'. Je krijgt wel een vergoeding, maar moet alles wel
zelf poetsen.
Verder continu het gebrom. Maar anderzijds hoor je ook het geluid van de autoweg.
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Vrijkomen fijnstoffen; stank.......
VUILE TUINMEUBELEN E.D.
STANK OVERLAST
Zie vorig antwoord
Zwarte dreigende schoorsteenpluime/ vuur! Het onveilige gevoel... omdat het natuurlijk ook een
locatie waar een terreurdreiging grote gevolgen zou hebben.
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Chemelot dient uit veiligheidsoverwegingen te fakkelen wat gespaard kan gaan met licht- en
geluidsoverlast. Over de effecten verschillen de meningen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Er moet een onderzoek komen naar het
gezondheidseffect van geluidsoverlast Chemelot op inwoners
die binnen een straal van 1 km van Chemelot wonen”
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Afgelopen weekend ook slecht geslapen veelgeluid ook als je buiten zit is dit niet
erg rustgevend!
Geluidsoverlast is bijzonder vervelend en ziekmakend.
Hier in de omgeving zijn wel erg veel mensen ziek
Voor alle inwoners rondom chemelot
Als de omwonenden dit zelf noodzakelijk vinden, moet hier absoluut gehoor aan
worden gegeven
Als de resultaten van `t onderzoekt negatief zijn, kunnen de norm- en de
regelgeving aangescherpt worden, zodat er maatregelen kunnen worden genomen
en waar naar wordt gehandeld.
Altijd goed om risico`s in kaart te brengen.
De straal moet groter dan 1 kilometer zijn!
Effecten zijn nooit goed onderzocht, praatjes van belanghebbenden overtuigen niet,
provincie/gemeente bestuur is hier veel te laks in, omwonenden worden met veel
kluitjes in het riet gestuurd.
Het lijkt me i.i.g.vooral `s nachts niet aangenaam om er geluidshinder van te
ondervinden. Ik heb geen idee hoe vaak de mensen binnen die straal er last van
hebben.Daarbuiten komen er misschien ook nog schadelijke stoffen vrij waarvan
toch altijd gezegd wordt dat die de veiligheid niet in gevaar brengen .
Ik heb gewerkt in dat gebied en ik vond het een beangstigend hard geluid bij het
fakkelen.
Overlast van geluid is heel vermoeiend, dat hebben we vorig weekend weer mee
gemaakt.
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Volgens mij zou het beter zijn om het grondwater en de grond rond om het
chemelotterrein te onderzoeken en vooral in de gaten te houden. Ook de
luchtqualiteit is hierbij belangrijk. Denk vooral aan fijnstof.
Ik woon al zolang bij Chemelot in de buurt ik krijg het bijna niet meer mee.Aan de
andere kant kan dat ook gevaarlijk zijn.
Mag wat mij betreft. En wat doen we dan met deze gegevens ? Chemelot weg ?
Wijken afbreken ?
Misschien een idee om te kijken of er daadwerkelijk gezondheidsklachten kunnen
ontstaan.
Vraag me altijd af of het fakkelen de warme niet iets mee gedaan kan worden
hergebruik
Een gedegen onderzoek zal erg lang gaan duren en ook erg duur zijn. Degene die
benadeelt worden zullen het onderzoek weer aanvechten en zo gebeurt er niets. Ik
zou het geld gebruiken voor een kleine compensatie.
Wel dient er regelmatig gecontroleerd worden of bedrijven zich aan de verleende
vergunning houden en ook kijken of deze vergunning nog van deze tijd is. Dit geldt
voor alle bedrijven/instellingen. Bij herhaald overtreden ook optreden!
Door de aanwezige risico`s is de controle zeer groot en bestrijding van overlast ook
Effect is er in een straal verder dan 1 km, de neerslag van uitstoot vindt niet plaats
binnen een km maar 4 tot 10 km
Het geluids overlast is zeer beperkt, en vormt zeker geen schaden op de
gezondheid. als je er last van hebt had je niet in de buurt van een fabriek moeten
gaan wonen.
Waarom 1 km ,moet minimaal tot 5 km ,degene die verder weg wonen hebben er
ook last van
Wat is het verschil met diegenen die verder weg wonen, zoals aan de Oost -of
Noordgrens van Sittard ?
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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