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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 
 
 
Aan:   het college van de gemeente Tynaarlo  afz.: fractie Leefbaar Tynaarlo 
 Kornoeljeplein 1 
 9481AA Vries  
           
Datum: 9 februari 2020 
Onderwerp: loden waterleidingen  
 
Geacht college, 
 
Er zijn verontrustende signalen over de directe gevolgen die loden waterleidingen teweeg kunnen 
brengen. Volgens de Gezondheidsraad drinken tussen de 230.000 en 460.000 mensen in 
Nederland nog altijd water uit loden waterleidingen. Van hen zijn er tienduizenden jonger dan 8 
jaar. 
Het RIVM, de Gezondheidsraad, de GGD en het ministerie van Binnenlandse Zaken raden het 
drinken van kraanwater uit loden leidingen al jaren volledig af. Zelfs bij twijfel over het type leiding 
moet er voor de zekerheid water uit fles in plaats van kraanwater worden gedronken, luidt het 
advies. 
 
Dat zijn verontrustende signalen en cijfers. 
  
Uit een landelijk kaartje blijkt dat de gemeente Tynaarlo niet in beeld heeft in hoeverre gebouwen 
wel of niet zijn voorzien van loden waterleidingen. Binnen onze eigen fractie is al een voorbeeld 
bekend van een lid dat heel recent tot de ontdekking kwam dat het eigen woonhuis was voorzien 
van loden leidingen. 
Dat noopt ons hierover het college de volgende vragen te stellen. 
  
1. Zijn er in onze gemeente nog gebouwen met loden waterleidingen? 
2. Zijn er basisscholen die nog loden waterleidingen hebben liggen? 
3. Zijn er organisaties voor kinderopvang die nog loden waterleidingen hebben liggen? 
4. Zijn er in onze gemeente nog gemeentelijke gebouwen met loden waterleidingen? 
5. Onderzoekt uw gemeente op dit moment gebouwen op de aanwezigheid van loden 
waterleidingen? 
6. Is onze gemeente voornemens gebouwen in de nabije toekomst te onderzoeken op de 
aanwezigheid van loden leidingen? 
  
Gaarne ontvangen wij zo spoedig mogelijk een reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo 
 
C.H. Kloos, fractievoorzitter  
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