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Intensieve veehouderij in Deurne door de bril van de burgers

Openbaar debat met Deurnese politici
Het verzet van burgers tegen de steeds verdergaande uitbreiding van de intensieve
veehouderij groeit. Daarom organiseert Stopdestank een openbaar debat met de
lijsttrekkers van alle partijen die op 19 maart as. meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Deurne. Op die bijeenkomst kijken we door de bril van de ‘burgers’
naar de gevolgen van de intensieve veehouderij.

Donderdag 13 maart a.s.
Zalen van Bussel
St. Jozefstraat 77 Deurne
Ontvangst 19.30u
Aanvang 20.00u

Entree gratis
(programma zie pagina 2)

Burgers aan het woord
Veel burgers vinden dat de Deurnese politiek de oren vooral laat hangen naar
de belangen van de agrarische sector. Ze vinden dat de gemeente de kant kiest
van de ondernemers en burgers in de kou laat staan. De stanknormen in
Deurne zijn erg hoog. Burgers worden slecht of niet op de hoogte gesteld van
uitbreidingen van veehouderijen. Vergunningen worden vrijwel altijd verleend.
Met risico’s voor volksgezondheid wordt geen rekening gehouden. Steeds meer burgers zijn boos. Ze
vinden dat de gemeente hen nauwelijks of niet informeert, hun brieven niet beantwoordt, hun
zorgen en klachten niet serieus neemt. Burgers worden opgezadeld met stank, mest en fijn stof; hun
huis is onverkoopbaar; sociale verbanden in het buitengebied raken volledig ontwricht. De rek is er al
lang uit. Maar wat staat ons nog te wachten? Wat kunnen we verwachten van de politieke partijen?
- Staat de gemeenteraad de bouw van mestfabrieken in Deurne toe?
- Mag de intensieve veehouderij in Deurne uitbreiden? Zo ja, waar dan?

Kom op voor gezondheid, leefbaarheid en milieu
Kom op 13 maart as. naar het debat
1

Openbaar debat intensieve veehouderij
PROGRAMMA
19.30u tot 20.00u

Ontvangst

20.00u tot 21.00u

Presentatie standpunten partijen
Vragen Stopdestank

21.00u

Pauze

21.15u tot 22.00u

Debat met de zaal
Afrondende vragen aan de lijsttrekkers

22.00u tot 22.30u

Informeel gedeelte

Presentatie standpunten partijen
Elke partij krijgt 3 minuten om hun partijstandpunt te presenteren.
Vragen Stopdestank
Een aantal leden van Stopdestank stellen hun vragen.
Debat met de zaal
Na de pauze vindt een debat met de zaal plaats. Iedereen kan de politici vragen stellen en met hen in
debat gaan. Tot slot worden de lijsttrekkers uitgedaagd om hun standpunt met betrekking tot de
intensieve veehouderij hard te maken.
Informeel gedeelte
Van 22.00u tot 22.30u kunt u informeel met politici praten. Politieke partijen hebben een
informatiestandje ingericht.

Verslag debat in speciale ledenbrief
In het weekend van 15 maart as. komt er een speciale ledenbrief uit met een
verslag van het openbaar debat over intensieve veehouderij van 13 maart. U kunt
dan alle antwoorden en standpunten van de partijen nog eens nalezen voordat u op
19 maart gaat stemmen.

Welke partij geeft u op 19 maart as. uw stem?
Op 13 maart as. kunt u komen luisteren naar de plannen van de verschillende
partijen, u kunt politici het hemd van het lijf vragen, u kunt met hen in debat
gaan en informeel met hen praten. Op 19 maart a.s zijn de verkiezingen voor
een nieuwe gemeenteraad. Het woord is dan aan u.
Zorg dat u op de hoogte bent.
Neem uw verantwoordelijkheid.
Stem bewust.
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Word actief bij Stopdestank
Het aantal leden van Stopdestank groeit. Burgers benaderen ons voor
steun en advies. Organiseren van informatieavonden en voeren van
acties wordt steeds noodzakelijker. De samenwerking tussen
milieugroepen in de regio en in de provincie neemt vastere vormen
aan. Het huidige bestuur is een enthousiaste club die het werk met
veel plezier doet. Maar we hebben meer mensen nodig.
Bestuursleden en andere vrijwilligers
We hopen dat we in de ledenvergadering in april enkele aspirantbestuursleden kunnen voordragen. Daarnaast zoeken we mensen die af
en toe willen helpen met acties en met het voorbereiden van
activiteiten. En we hebben dringend iemand nodig die verstand heeft
van vergunningen en procedures.
Kom kennismaken
Wilt u meer weten over het werk van Stopdestank? Kom dan een avondje kennismaken. Stuur ons
een berichtje en we nemen contact met u op. We nodigen u dan uit voor een gesprek of voor het
bijwonen van een bestuursvergadering.

Samen in uw eigen belang

Word lid van Stopdestank
Voor tien euro per jaar bent u lid van Stopdestank. Voor jeugd- en gezinsleden bedraagt de
contributie vijf euro per jaar. Op dit moment hebben we 130 leden en een groot aantal
sympathisanten. Hoe meer leden hoe sterker we staan.
Word lid
Contributie is onze voornaamste bron van inkomsten. Met dat geld organiseren
we informatieavonden en acties, informeren we burgers en houden we de
vereniging in stand.
Ga naar onze website www.stopdestank.nl of stuur een berichtje naar
stopdestank@gmail.com. Steun Stopdestank. Word lid, ook in uw eigen belang.
Rekeningnummer: NL46TRIO0198419112 t.n.v. Stopdestank Deurne

Datum gewijzigd

Ledenvergadering 15 april 2014
De datum van de ledenvergadering van 2014 is gewijzigd. De vergadering is verplaatst naar dinsdag
15 april as. Naast de gebruikelijke agendapunten besteden we aandacht aan het thema ‘gezondheid’.
Meer informatie over de ledenvergadering vindt u in de ledenbrief van april. Leden krijgen de
vergaderstukken tijdig toegezonden.
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Geknipt

Subsidieregeling stal, mest en GPS open
woensdag 05 maart 2014, 12.46 uur

De investeringsregelingen voor duurzame stallen,
precisielandbouw en mestbewerkingsinstallaties zijn
weer opengesteld. Dat meldt het ministerie van
Economische Zaken.
Boeren kunnen deze maand een aanvraag indienen
voor diverse investeringsregelingen. Dat zijn:
investeringen in integraal duurzame stallen en
houderijsystemen, mestbewerkingsinstallaties en
landbouwapparatuur met GPS en verduurzaming
bewaarplaatsen.
In totaal is 26,8 miljoen euro beschikbaar voor de drie regelingen. Voor investeringsregeling integraal
duurzame stallen is 9,5 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen van pluimveehouders komen voor het
eerst in aanmerking voor deze regeling.
Tegemoetkoming
De subsidie bedraagt 45 procent van de meerkosten van de investering tot een maximum van
250.000 euro. Bij investeringen in mestbewerkingsinstallaties komt de koop en installatie van de
apparatuur voor 25 procent voor een tegemoetkoming in aanmerking.
Daarbij geldt een maximum van 50.000 euro. Investeringen in GPS apparatuur en verduurzaming van
bewaarplaatsen worden voor 30 procent gesubsidieerd met een maximale subsidie van 50.000 euro.
Het minimale investeringsbedrag is 15.000 euro.
Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 maart 2014 via de website van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland. Daar zijn ook de aanvullende voorwaarden te vinden.
Bron: nieuwe oogst.nu (via website ZLTO)

Stopdestank……
‘Subsidie is belastinggeld.
Burgers betalen mee aan de uitbreiding van de intensieve veehouderij.
Ze krijgen stank (en nog veel meer ellende) voor dank’.
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