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Ledenbrief Stopdestank Deurne 

Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 
nummer 29  

  februari 2014 
 

 
Gemeenteraad bepaalt waar intensieve veehouderij mag uitbreiden 

Stopdestank organiseert verkiezingsbijeenkomst 
 

Op 7 februari jl. besloten Provinciale Staten van Brabant dat de intensieve 
veehouderij mag blijven groeien.  Ook in zogenaamde overbelaste gebieden, 
zoals de Peel. Maar voortaan bepaalt het gemeentebestuur  waar wel en waar 
geen uitbreiding plaats vindt. De gemeenteraad krijgt daarmee veel macht!  
 
Kom naar het debat 
Op 13 maart a.s. organiseert Stopdestank een openbaar debat over intensieve 
veehouderij. Alle lijsttrekkers van de partijen die op 19 maart a.s meedoen met 
de gemeenteraadsverkieizingen, zijn aanwezig. U kunt komen luisteren, u kunt 
vragen stellen, met lijsttrekkers in debat gaan en informeel met politici praten. 

De gemeenteraad heeft het voor het zeggen. Kom op voor volksgezondheid, leefbaarheid en milieu. 
Doe mee op donderdag 13 maart a.s. U bent van harte welkom. 

 

Minder Beesten                                        Geen mestfabrieken 
 

 

OPENBAAR DEBAT 
INTENSIEVE VEEHOUDERIJ 

met alle Deurnese politieke partijen 

Donderdag 13 maart a.s. 
Zalen van Bussel 

St. Jozefstraat 77, Deurne 
 

Ontvangst 19.30u 
Aanvang 20.00u 

 
Entree gratis 

Programma zie volgende bladzijde  
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Programma 
 

19.30u tot 20.00u 
Ontvangst 

 
20.00u tot 21.00u 

Opening 
Standpunten partijen m.b.t. intensieve veehouderij 

(elke partij krijgt drie minuten) 
Vragen van Stopdestank 

 
21.00u tot 21.15u 

Pauze 
 

21.15u tot 22.00u 
Discussie lijsttrekkers met publiek 

 
 22.00u tot 22.30u 

Informele gesprekken met vertegenwoordigers van politieke partijen 
 

Gespreksleider 
Dick v.d. Star 

 

 

Brabantse milieugroepen richten platform op 
 

Milieugroepen in heel Brabant zijn verontwaardigd over het besluit van de provincie om de 
intensieve veehouderij toestemming te geven om uit te breiden, ook in zwaar overbelaste 
gebieden. Daarom besloten ze een provinciaal burgerplatform op te richten om elkaar te 
informeren, elkaar te helpen en gezamenlijk in actie te komen als dat nodig is. Ook Stopdestank is 
lid van het platform. 
 
Burgerplatform Minder Beesten 
Zo heet het platform dat op 7 februari jl. officieel werd opgericht op de 
stoep voor het provinciehuis in Den Bosch. Bestuurslid van Stopdestank 
Willem Sengers maakte de oprichting bekend en sprak Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten toe.  
‘Intensieve veehouderij heeft de schakel met de burgers verbroken; 
intensieve veehouderij heeft de schakel met de natuur verbroken; 
intensieve veehouderij kiest uiteindelijk, gesteund door de politiek, enkele 

voor economisch belang’, zei 
Willem in zijn toespraak. Hij 
waarschuwde de politiek want volgens het burgerplatform 
heeft de overheid de regie over de intensieve veehouderij 
volledig verloren. Er is maar één oplossing volgens het 
platform: minder beesten. Elke andere oplossing brengt de 
gezondheid en het leven van mensen in gevaar. 
Lees de toespraak van Willem op de site van Stopdestank. 
http://bit.ly/1jXd1pP 

http://bit.ly/1jXd1pP
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Stopdestank zoekt bestuursleden 
 
Het bestuur van Stopdestank bestaat uit enkele enthousiaste mensen die goed samenwerken. De 
risico’s van de intensieve veehouderij voor volksgezondheid, leefbaarheid en milieu worden steeds 
duidelijker; het verzet bij burgers groeit. Milieuorganisaties zoeken elkaar op en gaan 
samenwerken. Ook voor het bestuur van Stopdestank is er steeds meer werk aan de winkel. 
Daarom zoeken we uitbreiding.  

 
Procedures, onderzoeken en acties 
We hopen het bestuur te kunnen uitbreiden met iemand die verstand heeft van 
vergunningen en procedures; iemand die kan uitzoeken welke vergunningen de 
gemeente van plan is te verlenen en welke procedures door Stopdestank gevolgd 
kunnen worden. Ook iemand die verstand heeft van het lezen en interpreteren 
van onderzoeken op gebied van volksgezondheid en milieu kunnen we heel goed 
gebruiken. En uiteraard zijn we heel blij met iedereen die met ons mee wil denken 
en die wil helpen met acties en met de voorbereiding van activiteiten. 
 

Kom kennismaken 
Als u zich afvraagt of het bestuurswerk van Stopdestank iets voor u is; of u zich thuis voelt in het 
bestuur en in de manier van werken, kom dan vrijblijvend kennismaken. Als u zich meldt krijgt u een 
uitnodiging voor het bijwonen van een bestuursvergadering. Geheel vrijblijvend. Dan kunt u zien hoe 
we werken en dan kunnen wij uw vragen beantwoorden.  
 

Interesse? 
 

Spreek een van de bestuursleden aan of meld u op stopdestank@gmail.com 
We nemen dan contact met u op. 

 

 

Nederland nummer 1 van Europa 
 

Hieronder een plaatje van aantallen dieren voor vleesproductie in Europa. In Nederland worden 
gemiddeld 644 beesten per hectare gehouden. (De meeste wonen geconcentreerd in zuidoost 
Brabant en noord Limburg). In België is de vee dichtheid heel hoog en ook in Ierland is het niet pluis. 
Maar Nederland is kampioen; een titel waar we heel graag en heel gauw vanaf willen.  
 
 

mailto:stopdestank@gmail.com

