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Ledenbrief Nummer 100 

Even stilstaan bij een mijlpaal: dit is de 100e ledenbrief van Stopdestank. Op 1 januari 2011 werd de ‘Vereniging 
Stop de Stank Deurne’ opgericht. Sindsdien sturen we onze leden zo’n 9 á 10 keer per jaar een ledenbrief. 
Daarnaast sturen we de brieven naar politici,  journalisten, milieuorganisaties en naar niet-leden die hebben 
aangegeven dat ze op de verzendlijst willen staan. In totaal sturen we de ledenbrieven naar ruim 350 adressen. 
 
 

 
 

LEDENVERGADERING STOPDESTANK 
 

Dinsdag 12 april 2022  
19.30u - 22.30u  
Gerardushuis 

 Parkstraat 2 Deurne 
 

Van 19.30u tot 20.15u staan de jaarstukken op de agenda. 
De leden hebben de stukken ontvangen. 

 

 
Ruud Merks 

 

Om 20.30u begint het thematisch gedeelte. 
Daarvoor hebben we Ruud Merks uitgenodigd, secretaris van het Brabants Burgerplatform. 

Ruud heeft de 'stank-app' gebouwd. 
Hij legt uit wat het doel is van deze app en hij laat zien hoe je hem installeert en gebruikt. 

Ook gaat hij met de aanwezigen in gesprek over acties tegen stankoverlast en tegen andere negatieve effecten 
van de intensieve veehouderij. 

 
 

De ledenvergadering is openbaar  
Ook wie alleen bij het gesprek met Ruud Merks wil zijn, is van harte welkom.  

NEEM DUS VRIENDEN, BEKENDEN EN BUREN MEE!  
 

 

http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com


Burgers blijken zeer tevreden met het beleid van het gemeentebestuur  

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 
 

 
                 Landbouwdebat Stopdestank 10 maart 2022 

 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jl. maakt duidelijk dat inwoners van Deurne zeer 
tevreden zijn met hun volksvertegenwoordigers en met de politiek van het gemeentebestuur. De samenstel-
ling van de gemeenteraad is na de verkiezingen nauwelijks veranderd. Het CDA verloor één zetel. Die ging naar 
de nieuwe partij 50PLUS. Ook samenwerkend links (lijst 4) haalde geen extra zetel. 
 

Geen problemen! 
De toenemende stankoverlast, de risico’s voor de volksgezondheid en de verloedering van de natuur leidden niet 
tot verandering van stemgedrag. De meeste mensen vinden de bio-industrie kennelijk geen probleem. Of ze 
leggen het verband niet tussen de problemen en hun stemgedrag? Stopdestank heeft haar best gedaan maar 
wie niet horen wil, moet maar voelen. Wij blijven ons inzetten en ons verbinden met mensen in Deurne die 
slachtoffer zijn van de vee-industrie. We blijven de politici aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Ook voor 
de volgende generaties. 
 

 

Uitzendingen op 28 april en 5 mei 

ZEMBLA MAAKT TELEVISIEPROGRAMMA’S OVER DEURNE 
 

Onderzoeksjournalisten van Zembla (BNN-VARA) werkten al weken aan twee 
uitzendingen over Deurne. Ze doen onderzoek naar de manier waarop het ge-
meentebestuur omgaat met haar inwoners. De opnames concentreren zich op 
twee thema’s: industrieterrein De Kranenmortel en het buitengebied.  
 

In gesprek met de minister 
Wekenlang deden de journalisten onderzoek en hielden indringende interviews met politici, burgers, onderne-
mers en overheidsinstanties. Op hun verzoek kwamen op vrijdag 8 april zelfs de minister van landbouw (Henk 
Staghouwer) en staatssecretaris voor milieu (Vivianne Heijnen)) naar Deurne. Zij voerden gesprekken met ach-
tereenvolgens omwonenden van veehouderijen en met veehouders. Voor het gesprek met omwonenden was 
ook Stopdestank uitgenodigd. Zembla maakte opnames. 
 

UITZENDINGEN OVER DEURNE 
Donderdag 28 april en donderdag 5 mei 

20.25 uur 
NPO 2 


