SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 06 december 2013.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Hanny van Doorn – Van Bijlevelt namens Inwonerspartij Toekomst Houten
(ITH).
Onderwerp: Texaco LPG-benzinestation aan de Poort.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is het u bekend dat afgelopen zaterdag, 30 november jl. een brand in een auto ertoe geleid heeft dat een tankstation in Geldrop met onder de grond een LPG-tank in brand is gevlogen?
2. Deelt u onze mening dat deze brand tot rampzalige gevolgen had kunnen leiden als de LPG-tank eveneens
vlam had gevat en was geëxplodeerd?
3. Bent u daarom met ons van mening dat een dergelijk risico-object als een LPG-benzinestation niet in een
woonwijk van een gemeente thuis hoort?
4. Bent u daarom in het kader van verantwoord risico- en milieubeheer alsnog bereid gevolg te geven aan de
wens van ITH te bevorderen dat het Texaco-LPG-benzinestation aan de Poort verplaatst wordt? En zo neen,
waarom niet?
Toelichting: Afgelopen zaterdagavond heeft een brand in een auto ertoe geleid dat een tankstation in Geldrop in
brand is gevlogen. Onder de grond van het tankstation zit een LPG-tank. Gelukkig wist de brandweer een ramp
te voorkomen.
Een ongeluk met een LPG-tankstation kan dus toch zomaar gebeuren. Daarom is ITH van mening dat een dergelijk risicovol object niet in een woonwijk thuis hoort. Bij ons is dat helaas nog steeds het geval. Aanwonenden
maken zich terecht grote zorgen omtrent de aanwezigheid van het bewuste LPG-benzinestation.
Daarom dringen wij er nogmaals op aan om in goed overleg met de ondernemer en met planologische medewerking van de gemeente het Texaco-LPG-benzinestation op termijn te verplaatsen. Een nieuwe locatie zou de
nieuwe uitvalsweg richting de A12 kunnen zijn.
Wij hebben dit destijds ook al gevraagd bij motie van 24 november 2009. Helaas werd deze motie door de toenmalige raad verworpen. De tijden zijn evenwel veranderd en hopelijk ook de inzichten.
In afwachting van uw reactie, teken ik,
hoogachtend en met groet,
Hanny van Doorn – Van Bijlevelt.
Waarnemend fractievoorzitter ITH.

