LANGERLO:

BESPAAR ONZE KINDEREN
EEN NIEUW MILIEUPROBLEEM
Waarom een biomassacentrale slecht is voor onze gezondheid
harrie en milly:

“Alle specialisten zijn het
erover eens: het probleem is
de milieuvervuiling.”
gaby colebunders:

“Vervang de centrale van
Langerlo door groene energie.
Dat levert jobs op.”

Het is een slechte zaak dat het Genks stadsbestuur toelating geeft
de biomassacentrale van Langerlo om te bouwen tot een grote,
vervuilende verbrandingsoven. Men wil in de centrale 1,8 miljoen ton
hout verbranden. Dat zal evenveel fijn stof uitstoten als 10 miljoen
dieselwagens. Het kan nochtans anders. Investeren in groene
energie is investeren in gezondheid, jobs en in de toekomst.

WAAROM KRIJGEN ZOVEEL
MENSEN KANKER?
Vandaag krijgt één vrouw op acht
borstkanker. Dat is drie keer meer
dan veertig jaar geleden. Alle
specialisten zijn het erover eens:
de grootste boosdoener is de
milieuvervuiling.

Dokters Milly Thoolen en Harrie Dewitte
Geneeskunde voor het Volk Genk

EEN TWEEDE
TURTELTAKS?

De kans op andere ziektes als
suikerziekte, hartinfarcten, hoge
bloeddruk, beroertes en dementie
neemt toe bij grotere luchtvervuiling. Dat bleek uit onderzoek van
Geneeskunde voor het Volk Genk.

Biomassacentrales zijn niet alleen slecht
voor de gezondheid. De centrale in Langerlo
zou op tien jaar tijd twee miljard euro Vlaamse
subsidie krijgen. Wie zal die betalen, denk
je? Kijk op je elektriciteitsrekening! In 2016
kwam er minstens honderd euro bij door de
Turteltaks. Wil jij nog eens dertig procent extra
betalen voor de houtcentrale?

“Ik ben van Langerlo.
Wij waren met tien
kinderen. Zeven meisjes
zijn allemaal hun
schildklier kwijt. En nu
ook ons ma. Acht uit één
gezin, waarvan vier met
kanker, allemaal dankzij
die geweldige lucht in
Langerlo. Dit heeft te
maken met vervuiling.” –

Gaby Colebunders, PVDA Genk

Zet de toekomst van onze kinderen niet op het spel
Veertig procent van de slachtoffers van luchtvervuiling zijn kinderen. Ze worden niet alleen vaker ziek, maar kunnen ook minder
goed leren.

Facebook-reactie
over luchtvervuiling
in Genk

JA,

HET KAN ANDERS!
VERVANG DE CENTRALE VAN
LANGERLO DOOR ZONNE
PANELEN, WINDMOLENS EN
GASCENTRALES
400.000 kleinschalige zonne-installaties op huizen, 250 zonneparken op scholen en
openbare gebouwen en 450 windmolens in publiek bezit leveren evenveel elektriciteit als de biomassacentrale in Langerlo en kosten jaarlijks 186 miljoen euro minder.
In vergelijking met de biomassacentrale met een leeftijd van tien jaar, gaan zonnepanelen en windmolens veel langer mee. Ze vervuilen niet, zijn goedkoper en brengen
meer werkgelegenheid.

Jobs,
jobs,
jobs …

2 MILJARD EURO SUBSIDIES VOOR
100 OF VOOR 2.000 WERKNEMERS?
De biomassacentrale opstarten om werkgelegenheid te creëren,
is bedrog. Momenteel werken in de centrale nog een honderdtal
mensen. Met de 2 miljard euro subsidies die de centrale
zou opslokken, kan men gedurende tien jaar tweeduizend
werknemers met een loonkost van 100.000 euro per jaar
tewerkstellen.
Al de huidige werknemers van de centrale kunnen met behoud van loon opnieuw aan het werk in de elektriciteitssector.
Om zonneparken en windmolens te produceren, plaatsen en
onderhouden, heb je volk nodig. Véél meer dan de honderd
werknemers van Langerlo. Investeren in groene energie, is
investeren in jobs.

Bestel nu voor 20 euro op
pvdashop.be of kom naar de

BOEKVOORSTELLING
GRAAILAND
vrijdag 28 april
vanaf 19u30 in
Muziekodroom
in Hasselt
Met:
Peter Mertens, Jean Vranken (voorzitter
ACV Limburg), Carine Neven (Beweging.net)
Erhan Demirci (Comedian/presentator), Frederik
Vaes (Rimo), Musti Onlen (Internationaal Comité),
Marco Z (muziek) en vele anderen.

WIL JIJ OOK LID
WORDEN?
GA DAN NAAR
PVDA.BE/LID-WORDEN
OF
STUUR EEN SMS MET
‘LID’ + NAAM EN ADRES
NAAR 0492 775 007
PVDA.BE/STEUN
BE05 0011 1514 8675

V.u.: M.-R. Eligius, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel, Foto’s Langerlo van onze fotograaf Dirk Holvoet

Graailand, het nieuwe veel besproken TOP-10 boek
dat u niet mag lezen van De Wever (N-VA) en Rutten
(Open VLD).
In Graailand ontmaskert Peter Mertens de graaiers
van het establishment. Graailand is de opvolger van
de bestseller Hoe durven ze?

