Geacht (ollege van Burgemeester en Wethouders,
Geachte Gemeenteraad van de gemeente Westerveld,
Wij inwoners van Zorgvlied e. o. maken ons grote zorgen over de oprukkende lelieteelt in onze
leefomgeving. Wij staan daarin niet alleen maar worden gesteund ook door gerenommeerde
toxicologen en milieudeskundigen.
In en rond Zorgvlied liggen er nu velden direct aan overige gewassen, woningen, scholen, campings,
paardenweiden, natuur‐ en waterwingebieden. Deze velden worden (per teeltjaar wel 30 keer)
bespoten met een cocktail van bestrijdingsmiddelen waardoor alles wat leeft op en in de grond
wordt gedood, ook komt dit gif in het oppervlaktewater, grondwater en door de lucht in de
omgeving terecht.
Er is nu al sprake van een massale bijensterfte; dit is een regelrechte ecologische catastrofe!
De in gebruik zijnde bestrijdingsmiddelen zijn zo giftig dat degene die dat gif op de velden spuit
speciale beschermende kleding aan moeten hebben tijdens hun korte verblijf ter plaatse, dus dan zijn
deze bestrijdingsmiddelen zeer zeker ook giftig voor de aanwonende bewoners, schoolkinderen,
campinggasten etc. die vaak onwetend en onbeschermd langdurig worden onderworpen aan dit
zware gif! Op de verpakking van deze bestrijdingsmiddelen staan, naar ik hoop niet voor niets
strenge voorschriften!
Dat is tegenstrijdig aan artikel 10a van de grondwet inzake de onaantastbaarheid van het menselijk
lichaam! In de rest van Europa zijn sommige van deze middelen zelfs verboden.
In een rapport van de Gezondheidsraad d.d. januari 2014 worden de gezondheidsrisico´s voor
omwonenden bevestigd!
De Gezondheidsraad adviseert de bewoners daarom om blootstelling te vermijden;
1. Ramen en deuren te sluiten tijdens en na de bespuiting van een aangrenzend perceel.
2. Niet in de tuin zitten, kinderen en dieren naar binnen.
3. De was niet buiten hangen.
4. De schoenen uit doen voordat men het huis ingaat.
5. Zeker geen ongewassen groente uit eigen tuin, aangrenzend aan deze velden eten.
Op deze beknotting van onze vrijheid, (die een ernstige vergiftiging tracht tegen te gaan) zijn wij fel
tegen! Wij, de bevolking moet niet worden beknot om bijvoorbeeld midden in de zomer binnen te
gaan zitten met de ramen en deuren dicht, maar de bollentelers die ons dit aandoen moeten worden
beknot!
Drenthe promoot zijn natuurschoon en schone lucht aan het toerisme waar het voor een groot deel
van afhankelijk is, maar steeds vaker vertrekken deze toeristen van de campings bij het zien van de
bespuiting van de naastgelegen bollenvelden.
Wij vragen u als college van burgemeesters en wethouders om ons burgers te beschermen. BSW
stelt vooralsnog dat u hier niets aan kunt doen en verschuilt zich achter een mogelijk
blootstellingsonderzoek dat gaat komen en mogelijk jaren gaat duren. Tot die tijd blijven wij als
burger deze middelen inademen door toedoen van anderen!
Wij verzoeken de plaatselijke politiek hun verantwoording naar hun bevolking serieus te nemen en
de nodige stappen te ondernemen naar de hogere overheden die er toe doen en te pleiten voor
strengere regelgeving ter bescherming van haar burgers!
Daarnaast willen wij graag dat u zich inzet om op lokaal niveau conflictsituaties te vermijden.
In afwachting op Uw actie,
Agaath Siemensma en mede actieleden.

