
Klachten en opmerkingen van een aantal buurtbewoners bij de handtekeningen ophaal 
actie in Hengelo Zuid tegen de industrieoverlast. 
November 2008 
 
 
OPMERKINGEN BUURTBEWONERS VERMOEDELIJKE 

VEROORZAKER 
1. ramen erg smerig, gaat er  alleen af met ontvetter ACH 
2. lawaai en stof ACH CTT 
3. zwaar vrachtverkeer over Breemarsweg HKS, TWENCE, ACH, Puinbreker, 

CTT 
4. lawaai en stof HKS CTT 
Stank: metingen gewenst 
Lawaai en stank en stof door vrachtauto’s op 
Breemarsweg, vooral ’s avonds en ‘s nachts 

ACH 
HKS, ACH, TWENCE. CTT, 
Puinbreker 

5. stank van asfaltverwerking ACH 
6. lawaai 
Teerlucht: en mijn longen? 

HKS CTT 
ACH 

7. vrachtverkeer over drempels FOSECO 
8. overlast begint om 06.00 uur ‘s ochtends FOSECO 
9. vieze lucht: en mijn lichaam? FOSECO 

ACH 
10. zwarte stof: en mijn longen? ACH 
11. roestdeeltjes HKS 
12. zwarte neerslag in tuin en op pad, jeuk in de 
ogen 

ACH  
HKS 

13. lawaai vrachtwagens ACH HKS 
Stof van te hoge opslagbergen: ook mijn longen 
hebben hier last van. 
Ik kan zomers NIET buiten zitten in de tuin ivm 
benauwdheid! 

ACH 

14. ijzerdeeltjes in kunststofkozijnen: en mijn lijf? 
Jeuk, huiduitslag, oogirritaties 

HKS 

15. ijzerdeeltjes in schilderwerk: ook in en op ons 
lichaam?! 

HKS 

16. zwarte aanslag op muren en schutting: en mijn 
gezondheid?! 

ACH 

17. stank: alsof ik de hele dag met mijn hoofd in de 
groene container zit 

TWENCE 

18. stank: alsof ik achter de vuilniswagen hang TWENCE 
19. Brandweersirenes minimaal een paar maal per 
week richting industrieterrein 

 

20. stank en stof: prikkelende, benauwdmakende, 
vieze lucht. Huiduitslag, jeuk. 
Longproblemen. Ik kan zomers niet buiten zitten. 

ACH 
FOSECO, PLASTICON, 
HKS 
TWENCE etc. 

21. Prikkelende, vieze, misselijk makende lucht, 
kotsneigingen 

ACH 

22. (verkeers)lawaai Vrachtverkeer op Breemarsweg 



Verloedering o.a. Boekeloseweg bij voormalig 
Borkent, Baarssen 
 
Stank, prikkelend voor luchtwegen: longen!! 

van/naar o.a. 
HKS ACH CTT Plasticon, 
Puinbrekers 
FOSECO ACH TWENCE 

23. industrielawaai ’s avonds 
Veiligheid chemische bedrijven??? 

ACH CTT 
FOSECO PLASTICON 

24. zwaar vrachtverkeer door 30km-straat, 
snelheidsovertredingen 

PUINBREKER 

25. lawaaioverlast CTT 
Veiligheid ivm chemische bedrijven ??? FOSECO 
26. zwarte aanslag op geparkeerde auto’s, 
vermoedelijk door overladen van gerecycled asfalt. 
Aanslag alleen op auto’s of ook onze lichamen? 

ACH 

27. Nog steeds monotone geluidsoverlast (gezoem) 
overdag en tot laat in de avond. Mogelijk sterker dan 
op de zogenaamde meetpunten uit de vergunning. 

ACH 

28. Achteruitrijd alarmen van vrachtwagens, 
afkomstig van het hele industrieterrein 

Heel industrieterrein  

29. Hoofdpijn, verstopte neus, droge keel na stank 
ACH 

ACH 

30. Hoofdpijn, verstopte neus, droge keel na stank 
ACH 

ACH 

31. Stof (roet/ zand) op ramen ACH/ TWENCE 
32. Aanhoudend irritant hard gezoem, vanaf 07.00 
uur ‘s morgens 

ACH 

33. Waarom blijft het schilderwerk aan de 
buitenkant, richting industrieterrein maar 2 tot 
uiterlijk 3 jaar goed? Ook met een erkend 
schildersbedrijf! 

Heel industrieterrein 

34. lawaai snelweg A 35, vooral bij westenwind Snelweg A 35 
35. Verergerde overlast van stank en stof te 
verwachten door depot sterk verontreinigd slib bij 
Boekelosebrug. Kwik is giftig! 

Twentekanaal 

36. Verergering migraine bij uitstoot, stank en 
lawaai 

ACH, Twence, Foseco, Plasticon, 
Twence, 
CTT HKS 

37. Jeuk, geïrriteerde huid en ogen, benauwdheid Heel industrieterrein 
 


