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PERSBERICHT

Kerosine vervuilingin de schoolstraatte Raversijde (Oostendse
luchthaven) en in de tuintjes van buurtbewoners.

In de nacht van 1 op 2 maart 1991 gebeurde het, een WfJrknfJfijer
van het toeleveringsbednJfMERLINAIR TRAOEnu Sky tancking was
in slaap gevallen bij het overtanken van kerosine en meer dan
55.000 liter stroomde er zo over de grond en in onze tuinen.

Oe miserie begon al van de eerste dag, niemand was bereid een
PV op te maken tot het aan de oren kwam van een persoon bij
de gerechtelijkepolitie van Brugge en deze er zijn tanden in zette
en met suCces.

Hij spitte het vollediguit tot op de bodem.

De schuldige werd gevonden onder de werkgeefsterRia Fierens de
toenmalige werkgeefster van MERLINAIR TRAOE.

1995 werd Ria Fierens veroordeeldbij het hof van beroep te Gent
met een geldboete voor leugenachtige verklaringenen het misleiden
van het gerecht.

Ook moest alles terug hersteld worden in de oorspronkelestaat,
dus was een sanering niet meer uit te sluiten.

In 1995 vragen wij aan de rechtbank een gerechtsdeskundige om

deze uitspraak van de rechtbank in goede banen te leiden.

Wij benadeelden drongen er op aan beroep te doen op OVAM
maar daar wilde MERLINAIR TRAOEniet van weten en zochten ze

zelf naar een bodemdeskundige



1996 een firma uit Nederland B-B werd door MERLINAIR TRAOE

gecontacteerd om het bodemonderzoek te verrichten.

Dit duurde tot april 1998 en dan mocht de Nederlandse firma "aar
huis omdat ze volgens OVAM niet erkend waren in Belgie.
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Onze vermoedens werden weeral waarheid dat er eenzfjdig

omgesprongen werd met de vervuiling.

OVAM trok het dossier naar zich toe uitdrukkelfjkop vraag van de
slachtoffers.

Alles moest dus herbeginnen en nuttige tijd werd verlorenom de
sanering aan te kunnen vatten en de kerosine een grotere
uitbreidingnam door het grondwater.

Oe firma TAUW werd aangesteld een volledignieuw bodemonderzoek
te doen op de luchthaven en de tuintjes.

1998 - 1999 gingen vollediggepaard met onderzoeken door de
firma TAUW

APRIL 2000 het sanenngsprojectword conform verklaarddoor
OVAM en kan er werk gemaakt worden van de voorbereidingenom
firma~ te zoeken voor de sanering.

Het saneringsprojectbestaat voor de tuintjes in twee fases het
afgraven en dan de injectieleidingenplaatsen om verdere sanering te
doen met perslucht.

Oe eerste fase start op 16 oktober 2000 en eindigt op 15
december 2000.
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De tweede fase start op 17 december en eindigt op november
2005

2006 vergadering met de eindevalutie door OVAM en TAUW en

de gerechtsdeskundige.
We krijgen daar mee dat de sanering voor onze tuintjes erop zit
MMR DALWlLWEL EEN ONGUNSTIG BODEM/jTTEST krijgen-..

omdat de kerosine zich vastgezet heeft in de klei en er niet

verwijderd is. Wij krijgen dus een bodemattest met de vermelding
van vervuild terrein.

Conclusie

Het vonnis is niet naar behoren uitgevoerd aan gezien de sanering
maar half gelukt is.

Wij vragen om een minnelijke schikking voor de schadestelling,

MERLIN AIR TRADE wil daar niet op ingaan.
Wel kunnen we bekomen dat er een vonnis komt met vrijwillige
verschijning om een expert aan te stellen die de schade moet
bepalen.

Dit vonnis werd door onze advocaat aangevraagd in juli 2006, wat

wil zeggen met vrijwillige verschijning het in normale omstandigheden
zou hebben kunnen voorgekomen in september 2006.

Dit is tot op heden nog niet voorgekomen, dit zijn terug maanden
die voorbij gaan zonder dat er iets gebeurd.

Tijdens die 16 jaar zijn er al gedupeerden, ouders van
gedupeerden, famililieleden, vrienden en kennissen die deze zaak
van nabij volgden al gestorven dit ergertons.
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DAAROM VANDAAG DEZE ACTIE

OMDAT HET ZO GEMAKKELIJK GAAT DE ---

SLACHTOFFERS IN DE KOU TE LATEN STAAN.

WIJ VRAGEN EEN TUSSENKOMST VAN DE

STAFHOUDER DER ADVOCATEN OM EENS

GRONDIG UITLEG TE GEVEN OVER ONS

DOSSIER

EEN ONDERHOUD MET DE STAFHOUDER VIND

PLAATS OP WOENSDAG 22/11/2006 OM 9.30u.
IN DE RAADZAAL VAN HET "WITTE HUIS"

LANGESTRAAT 120 TE BRUGGE

Bedankt voor Uw opkomst.
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