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Ozon- en hitteplan
Bericht van zondag 30 juni 2019

Einde van de waarschuwingsfase van het
ozon- en hitteplan op maandag 1 juli 2019.

Weersvoorspellingen - Temperatuur
Vanaf morgen wordt het gevoelig minder warm. Het KMI verwacht dat de volgende vijf dagen de som
van het verschil tussen de maximum voorspelde temperatuur en 25° C in Ukkel lager zal zijn dan 17°C
(waarbij enkel de positieve verschillen in rekening gebracht worden). Maandag 1 juli wordt als
maximumtemperatuur in Ukkel 23°C voorspeld.
Waarnemingen en observaties ozon
Vandaag 30 juni worden nog relatief hoge ozonconcentraties in het uiterste zuiden en zuidoosten
verwacht. De volgende dagen evolueren de ozonconcentraties naar normale waarden voor de tijd van
het jaar. Meer informatie in het ozonbericht op www.irceline.be
Omdat de temperatuursindicator die gebruikt wordt in het kader van het ozon- en hitteplan niet
meer overschreden wordt en omdat van morgen maandag 1 juli de maximumtemperatuur in
Ukkel lager is dan 25°C wordt voldaan aan de voorwaarden voor het afblazen van de
waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan. De waarschuwingsfase wordt beëindigd op
maandag 1 juli.

MEER INFORMATIE
IRCEL (over de fasen in het ozon- en hitteplan):
- 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: http://www.warmedagen.be

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 – 071/33 75
99, 0470/226 072. Pour plus d¹information sur l¹impact de la chaleur et de l¹ozone sur la
santé, ainsi que les mesures préventives: http://sante.wallonie.be/?q=plan-wallon-fortechaleur-pics-ozone
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Duitstalige gemeenschap : http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-

326/5781_read-53322/
CONTACTPERSONEN
Vlaanderen:
- Gezondheidseffecten en preventie: Agentschap Zorg en Gezondheid: mevrouw Marleen Van Dijk
tel 02/553.07.99
- Luchtkwaliteitsmetingen: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): mevrouw Katrien Smet – tel. :
053/726.573 – GSM: 0473/99.28.70
Brussel:
- Kabinet Minister C. Fremault : mevrouw Marie-France Muschang : 02/ 508 79 19 mfmuschang@gov.brussels
- Leefmilieu Brussel : mevrouw Pauline Lorbat (woordvoerdster) – 0485/89.47.45
plorbat@environnement.brussels
Wallonië:
-

Cabinet de la Ministre A. Greoli: M. Jérôme Hardy – 0497/54.02.51 –
jerome.hardy@gov.wallonie.be

-

AViQ, Agence pour Vie de Qualité :
Mlle Sarah Lefèvre – 071/337 599, 0470/226 072, sarah.lefevre@aviq.be
Mme Tiphaine Dedonder – 0479/717 566 – tiphaine.dedonder@aviq.be

Duitstalige gemeenschap:
- Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, Gospertstraat 1, 4700 Eupen:
- Afdeling gezondheid
mevrouw Mireille Thomas, 087/596378, Fax : 087/552 891, e-mail : mireille.thomas@dgov.be
mevrouw Karin Cormann, 087/596 349, Fax : 087/552 891, e-mail : karin.cormann@dgov.be
de heer Denis Jansen, 087/876 759, Fax : 087/552 891, e-mail : denis.jansen@dgov.be
KMI (temperatuur):

-

http://www.meteo.be/meteo/view/nl/65239-Home.html
Telnr.: + 32 2 373 05 08

IRCEL (ozon) :
- NL : de heer Frans Fierens – tel : 02/227.57.01 – GSM 0494/62.91.40
- FR : de heer Philippe Maetz tel. : 02/227.56.78 ou 02/227.57.02 – GSM : 0473/84.35.15
Sciensano: Epidemiologie en volksgezondheid
Dienst communicatie: 02/642 54 20, press@sciensano.be, Daisy Tysmans 0477/96.41.75,
daisy.tysmans@sciensano.be
FOD VVVL
Cel communicatie :
Jan Eyckmans (dienst hoofd, NL) - Tel: +32 2 524 90 45 - GSM: +32 495 25 47 24
Email: jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be
mail générique : communication@health.belgium.be
Vinciane Charlier (FR) - Email vinciane.charlier@sante.belgique.be
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