
Werk mee aan een betere 
LUCHTKWALITEIT 

Lokaal bestuur Wuustwezel en Stad Hoogstraten lieten een studie uitvoeren over de luchtkwaliteit.  
Die toont aan dat houtverbranding bij ons een belangrijke bron van fijn stof is. Correct stoken kan een 
MERKBARE VERBETERING VAN DE LUCHTKWALITEIT opleveren. We hebben de kwaliteit van de lucht die 
wij dagelijks inademen dus zelf mee in de hand. We geven je graag enkele tips om bij te dragen aan 
een betere en gezondere luchtkwaliteit in onze regio. 

ALS JE EEN VENTILATIESYSTEEM INSTALLEERT, 
 zorg er dan voor dat de luchttoevoer

openingen zo ver mogelijk verwijderd zijn van 
de rookafvoer van de buren.

TIP

Wat kan je doen als je 
last hebt van het 

STOOKGEDRAG 
van je BUREN?

Als de dialoog niets oplevert, dan kan je de 
wijkagent inschakelen. Neem hiervoor contact  

op met het politiekantoor. 

Hoogstraten: tel 03 340 88 00, 
pz.noorderkempen@police.belgium.eu 

Wuustwezel: tel 03 620 29 29, 
 pz.grens.wijk@police.belgium.eu

Schakel 

DE WIJKAGENT 
in

Waar en wanneer ondervind je hinder? 
Wat zijn de klachten? , …

 

INVENTARISEER 
de hinder

Lukken de eerste stappen niet? Meld je klacht  
dan officieel of overweeg juridische stappen.

Meld deze 

KLACHT 
OFFICIEEL

Soms is de hinder gebaseerd op onwetendheid 
of op misverstanden. Geef jouw bezorgdheden 

aan en probeer geen verwijten te maken.

Ga in 

GESPREK 
met je buur
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