INFORMATIEBERICHT: Ozon- en hitteplan
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Kunstlaan 10-11, 1210 BRUSSEL
tel: 02/227.57.01
fax: 02/227.56.99
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Ozon- en hitteplan
Bericht van dinsdag 23 augustus 2016

Activatie van de van het ozon- en hitteplan vanaf woensdag 24 augustus tot zondag
28 augustus 2016

Weersvoorspellingen
Het KMI voorspelt een gemiddelde minimum temperatuur hoger dan 18°C en een gemiddelde
maximum temperatuur hoger dan 30°C voor (minstens) meer dan 3 achtereenvolgende dagen vanaf
morgen woensdag 24 augustus 2016.
De waarschuwingsfase niveau 2 van het ozon- en hitteplan wordt dus vanaf morgen woensdag 24
augustus geactiveerd.
Waarnemingen en voorspellingen ozon
De waarschuwingsfase niveau 2 (criterium ozon) zal niet op dinsdag 23 augustus nog woensdag 24
augustus worden geactiveerd.

Op basis van de temperatuurscriteria wordt de waarschuwingsfase niveau 2 zoals vastgelegd
in het ozon- en hitteplan bereikt. Bijgevolg wordt deze fase geactiveerd vanaf morgen
woensdag 24 augustus tot zondag 28 augustus.
Vanaf morgen 24 augustus neemt de kans op overschrijdingen van de Europese informatiedrempel
van 180 µg/m³ ozon toe. Meer informatie zal gecommuniceerd worden in de berichtgeving hierover de
volgende dagen.
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MEER INFORMATIE
IRCEL:
- http://www.irceline.be/nl/documentatie/faq/wat-is-het-ozon-en-hitteplan-in-belgie-en-wat-zijn-deverschillende-fasen
Vlaanderen:
- Agentschap Zorg en Gezondheid: Meer info over de invloed van hitte en ozon op de gezondheid
en preventiemaatregelen: https://www.zorg-en-gezondheid.be/hitte-en-ozon
Brussel :
- Brussel Leefmilieu (BIM) http://www.leefmilieu.brussels/themas/lucht-klimaat/ozon-en-hitteplan
Wallonië :
-

AViQ, Agence pour une Vie de Qualité : Sarah Lefèvre – sarah.lefevre@aviq.be –
071/205.599.
Pour plus d¹information sur l¹impact de la chaleur et de l¹ozone sur la santé, ainsi que les
mesures préventives : http://socialsante.wallonie.be/?q=plan-wallon-forte-chaleur-pics-ozone

CONTACTPERSONEN
Vlaanderen:
- Gezondheidseffecten en preventie: Agentschap Zorg en Gezondheid: de heer Joris Moonens
(woordvoerder) – GSM: 0490/65.46.40
- Luchtkwaliteitsmetingen: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): mevrouw Katrien Smet – tel. :
053/726.573 – GSM: 0473/99.28.70
Brussel:
- Kabinet Minister C. Fremault : mevrouw Kathrine Jacobs – tel. : 0474/62.40.43
- Leefmilieu Brussel : mevrouw Julie Hairson – tel. : 02 / 775.79.29
Wallonië:
- AViQ, Agence pour Vie de Qualité : Mme Virginia Li Puma – 0479/65.51.38 –
virginia.lipuma@aviq.be
Duitstalige gemeenschap:
– Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, Gospertstraat 1, 4700 Eupen:
– Afdeling gezondheid mevrouw Valerie Keutgen , +32 (0)87 596 378, Fax : +32 (0)87 556 473, email : valerie.keutgen@dgov.be
– Afdeling communicatie, mevrouw Cornelia Neupert, +32 (0)87 596 439, e-mail :
cornelia.neupert@dgov.be, www.dglive.be
KMI (temperatuur):
- http://www.meteo.be/meteo/view/nl/65239-Home.html
- Telnr.: + 32 2 373 05 08
IRCEL (ozon) :
- NL & DE : de heer Olav Peeters tel. : 02/227.57.07 - GSM: 0494/11.31.88
- FR : de heer Philippe Maetz tel. : 02/227.56.78 ou 02/227.57.02 – GSM : 0473/84.35.15
- FR: de heer Thierri de Vos tel. : 02/227.57.04 ou 02/227.57.02 – GSM : 0499/54.28.85:
Wetenschappelijk instituut voor Volksgezondheid :
- Cel communicatie WIV: 02/642 54 20, contact@wiv-isp.be

Intergewestelijke Cel voor het leefmilieu (IRCEL), Kunstlaan 10-11, 1210 Brussel
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