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Betreft : Klacht. over geluidshinder ten gevolge van het gebruik van
geluidskanonnen in de fruitteelt te Nieuwkerken.

Mijnheer de burgemeester,
Via de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
Mieke Vogels ontving ik een klacht over de geluidshinder veroorzaakt door
geluidskanonnen te Nieuwkerken. Deze kanonnen worden in de fruitteelt
gebruikt voor het verjagen van de 'vogels.
De hinder wordt door verschillende gezinnen in de omgeving ervaren (zie
petitielijst), vnl. door bewoners van d e Kriekelaarstraat, Vlasbloemstraat en Vrasenestraat.
Door het impulsief karakter van het geluid van de kanonnen (schrikeffect)
kan dit als zeer hinderlijk ervaren worden en aanleiding geven tot irritatie en indirecte gezondheidsklachten.
Ik verneem dat er in de stad Sint-Niklaas een politieverordening bestaat
"betreffende de strijd tegen het lawaai (G.R. 25.11.1997)". In artikel 4
wordt het gebruik van automatische alarmkanonnen of gelijkaardige toeL
stellen (vb. de geluidskanonnen) gereglementeerd.
Via de dienst leefmilieu vernamen wij ook dat er een nieuw politiereglement in voorbereiding is. Ons advies bij het opstellen van het nieuw
politiereglement, luidt als volgt :

.

De geluidsnormen moeten conform zijn aan de normen van Vlarem-11,
bijlage 2.21. Dit betekent een maximum van 45 db(A) overdag.

2. De veldkanonnen moeten op'een afstand van minimum 200 m t.o.v. de
woningen geplaatst worden.

3. Het 1s verboden de veldkanonnen te gebruiken tussen 22u en 7u.
Ik raad u eveneens aan om, in overleg met de betrokken sector, op zoek
te gaan naar andere, niet-hinderlijke alternatieven voor het verjagen
van vogels bij fruittelers.
Ik hoop dat ik u hiermee van dienst was.
Graag werd ik o p de hoogte gehouden van getroffen beslissingen.
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