
 

PFOS in het Camille Melloyhof of de oude brandweerkazerne? 
Wij hopen alvast van niet, maar hieronder een stand van zaken 

PFOS: het potentiële gevaar beroert een groot deel van Vlaanderen en België. Maar ook dichterbij 
lazen we in juni 2021 over een mogelijke PFOS-verontreiniging aan de brandweerkazerne in 
Wetteren en nadien volgde Merelbeke in maart 2022. Vooruit Melle informeerde in de 
gemeenteraad van maart 2022 welke Melse locaties mogelijks verontreinigd kunnen zijn.  
Zo vernamen we dat er drie locaties mogelijks met PFOS werden vervuild: 

- De oude en nieuwe brandweerkazerne en  
- het Camille Melloyhof, waar op 29 juni 1986 een zware industriële brand woedde in het 

Plastigranbedrijf 

In mei 2022 vroegen we opnieuw aan de bevoegde schepen waarom de buurtbewoners niet meteen 
in maart werden verwittigd en pas in mei een bewonersbrief ontvingen over de no regret 
maatregelen. De bevoegde schepen Frederik De Buck beaamde toen dat de gemeente sneller had 
kunnen communiceren naar de buurtbewoners toe. We vernamen ook dat de gemeente de 
metingen in het C. Melloyhof niet zelf mocht uitvoeren omdat de grond sinds de bebouwing van deze 
woningen nog niet werd overgedragen aan de gemeente. Hierdoor moest de projectontwikkelaar 
zelf instaan voor de onkosten van deze metingen. Onze vraag om representatieve metingen in de 
onmiddellijke omgeving van het C. Melloyhof door de gemeente te laten uitvoeren werd niet 
aanvaard. 

Intussen zijn we opnieuw zes maanden verder. 

Vooruit Melle blijft dit dossier verder opvolgen en Wim Verween vroeg in de raadzitting van 21 
november 2022 opnieuw naar duidelijkheid: “In de milieuraden van juni en september vernamen we 
dat de metingen op de oude brandweersite en in het Camille Melloyhof nog steeds niet hadden 
plaatsgevonden. Nochtans liet de schepen in de raadszitting van mei weten dat de eigenaar zich 
intussen akkoord zou hebben verklaard om dergelijke metingen te laten uitvoeren. De bemiddeling 
van OVAM werd hierbij ingeroepen omdat de gemeente geen opdracht tot metingen kon geven. 
Intussen zijn we zes maanden verder, dus informeren we naar een stand van zaken omdat 
omwonenden nog niks hebben vernomen en een groot aantal in onzekerheid blijven leven. Één 
inwoner sprak mij zelfs aan omdat hij tijdens zijn jeugd destijds op de site van Plastigran speelde en 
hij vreest voor zijn gezondheid. Andere buurtbewoners vrezen dat hun moestuin vervuild is en durfden 
deze zomer geen groeten en fruit te eten.” Het is tijd dat er duidelijkheid komt. 

De bevoegde schepen liet opnieuw weten dat er tot op vandaag geen meetresultaten zijn gekend. 
Noch van de oude brandweersite noch van het C. Melloyhof. Hij betreurde dat dit zolang duurt, maar 
ging opnieuw niet in op onze suggestie om de gemeente zelf metingen te laten uitvoeren. We 
stelden dan ook meteen de vraag of er een subsidiereglement kan worden opgesteld waarbij de 
analyse van grondwater of bodem een subsidie krijgt van 150 euro en 100 euro zoals dit in 
Merelbeke gebeurt (bron: https://www.merelbeke.be/subsidiepfas).  

Dit voorstel zou worden onderzocht, maar tot dan blijft de onzekerheid en blijven we wachten op de 
meetresultaten. Vooruit Melle blijft dit verder opvolgen en zal u blijven informeren. 

Zie ook onze website: www.vooruit-melle.be 


