
 

Burgermanifest 

Zeg nooit dat iets niet kan gebeuren als je dat niet heel zeker weet 

Op weg naar  
een license to operate 

Kijk a.u.b. op de website voor de komende events 

 en steun ons door de online-petitie te tekenen 

www.veiligheidrondChemelot.nl 



“ALS HET KNALT MAAK DAN MAAR DAT JE WEG KOMT!” 

Een uitspraak die we regelmatig horen in onze gemeente.   

  

Heeft u zich nooit zorgen gemaakt over uw veiligheid vanwege Chemelot? 

Of behoort u tot de grote groep mensen die zich wel zorgen maakt maar  

accepteert dat het risico blijvend is …? 

De meeste omwonenden weten niet precies welke bedreigingen er écht van 

Chemelot uitgaan, maar vrijwel iedereen beseft dat het ooit heel erg mis kan 

gaan ondanks dat de werknemers hun best doen.  

En de omwonenden zijn niet de enigen… 

Veel lokale en provinciale bestuurders weten alleen dat het groepsrisico  

overschreden wordt maar hebben geen idee tot hoever in de omgeving er 

slachtoffers zullen vallen bij een calamiteit op Chemelot.  

Omwonenden en gemeentebestuur zijn zich, dankzij de aandacht die  

spoorvervoer de laatste jaren in Sittard-Geleen had, bewuster geworden van 

spoor-gerelateerde risico’s, maar nog steeds weinig concreet. 

En nu was daar, naar aanleiding van de aanhoudende incidenten, eindelijk het 

langverwachte rapport van de OVV ( Onderzoeksraad Voor Veiligheid ).  

Dat rapport was helder en de conclusies waren niet mals. 

 De OVV ziet, net als wij, dat onze veiligheid onvoldoende is gewaarborgd. 

 Een aantal stevige aanbevelingen aan de minister, de provincie en  

Chemelot kwamen hier uit voort. 

 De OVV geeft aan dat de provincie in al haar rollen t.a.v. Chemelot  

VEILIGHEID voorop moet stellen en niet economische belangen. 

 Het rapport betekende eindelijk erkenning van de problematiek door een 

belangrijke officiële instantie.  

Provincie en gemeenten worden opgeroepen tot het opstellen van een  

AMBITIEUZE en UITGEWERKTE VEILIGHEIDSVISIE waarin de  

OMGEVINGSVEILIGHEID leidend is. 

Chemelot wordt opgeroepen om het vertrouwen van ONS, omwonenden, terug 

te krijgen door er voor te zorgen dat hun processen veilig worden, ook als het 

mis gaat. Zij moeten een ‘license tot operate’ VERDIENEN. 

 



 

Enkele bezorgde omwonenden hebben daarom op een rijtje gezet wat nodig is 

om ONZE veiligheid te garanderen. Dat hebben we vastgelegd in een  

burgermanifest. Zij spraken de hoop uit dat dit ook in Stein en Beek gedragen 

zou worden door de bevolking en dat zo veel mogelijk (liefst alle) politieke  

partijen in Sittard-Geleen, Stein en Beek dit zouden willen steunen. 

We nodigen u uit om daarover mee te praten en wellicht nog dingen toe te  

voegen of te wijzigen. Wij moeten de provincie, de gemeente en Chemelot  

laten weten wat we willen. Zo niet dan vrezen wij dat men op vrijwel dezelfde 

voet verder zal gaan en dan zal het ooit echt mis gaan. 

Uitgangspunt is dat onze veiligheid bovenaan komt te staan bij alle partijen!  

Bij Chemelot, Provincie en gemeentebestuur van alle omliggende gemeenten.  

Wij zijn NIET TEGEN Chemelot, wij zijn echter VOOR onze veiligheid! 

We moeten op een normale manier veilig binnen- en buitenshuis kunnen leven 

en functioneren zonder bevreesd te moeten zijn voor een ramp op Chemelot.  

Wij verlangen dat overheden en Chemelot hun verantwoordelijkheid voor  

omwonenden serieus nemen en dat onze veiligheid wordt gewaarborgd,  

daarom ons burgermanifest. 

Wij leggen u graag uit wat het burgermanifest inhoudt 

Kom naar de bijeenkomsten en praat mee over UW en ONZE veiligheid! 

 

 

Kijk a.u.b. op de website voor de komende events 

en steun ons door de online-petitie te tekenen 

 

www.veiligheidrondchemelot.nl 

 

 

Email : info@veiligheidrondchemelot.nl  

Facebook : VeiligheidRondChemelot 

 



Wist u dat…... 

 Chemelot in haar Visie 2025 aangeeft dat er in 2025 wel incidenten op 

Chemelot kunnen voorkomen maar dat de veiligheid van omwonenden 

nooit in het geding mag zijn. 

 De OVV aangeeft dat Chemelot vanwege haar ligging te midden van  

stedelijke bebouwing bovenwettelijke maatregelen behoort te nemen. 

 Als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede grootschalige opslag en 

fabricage van vuurwerk niet langer mag plaatsvinden op plaatsen waar 

omwonenden getroffen kunnen worden bij een calamiteit.  

Wij willen dezelfde bescherming. 

 Geologen waarschuwen dat Chemelot in een actief aardbevingsgebied 

ligt waar met flinke bevingen rekening moet worden gehouden die een 

ramp tot gevolg kunnen hebben.  

Wij willen dat hier rekening mee wordt gehouden. 

 Chemelot steeds meer grond buiten de hekken claimt om te bouwen zelfs 

in de groene gordel rond Lindenheuvel.  

Wij zijn tegen uitbreiding richting bebouwing. 

 Domino-effecten worden niet meegeteld bij risicoberekeningen en Che-

melot is daar ook niet op voorbereid. 

 De realiteit is dat scenario’s met de grootste gevolgen levensbedreigend 

zijn voor duizenden in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek.  

Wij willen dat hier een eind aan komt. 

 Na een ontploffing in 1970 de burgemeester zei ‘Prijs die je moet betalen 

als je in de buurt van industrie woont’. Wij accepteren dit echt niet meer. 

 Dat Chemelot uw veiligheid op dit moment NIET kan waarborgen.  

Dat moet veranderen ! 

 Dat de OVV aangeeft dat omwonenden een belangrijke rol spelen bij het 

verkrijgen van een ‘license to operate’ van Chemelot. 

Kom op voor uw veiligheid ! 


