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Openbare vergadering Stopdestank

Ledenvergadering in teken van volksgezondheid
Op dinsdag 15 april as. is de jaarlijkse ledenvergadering
van de Vereniging Stopdestank Deurne. Na de pauze
vertelt wetenschapsjournalist drs. Pieter Lomans, over
de risico’s van de intensieve veehouderij voor de
volksgezondheid. Hij gaat ook met aanwezigen in
gesprek.
(zie ook pagina 2)
Openbaar
Ledenvergaderingen van Stopdestank zijn openbaar. Met name voor het tweede deel van de
bijeenkomst (21.00u tot 22.00u) nodigen we iedereen van harte uit. Toegang is gratis.
Vergaderstukken
Leden van de vereniging krijgen de agenda en de stukken van de jaarvergadering toegestuurd.

Openbare ledenvergadering Stopdestank
Dinsdag 15 april a.s.
Gerardushuis
Parkstraat 2 Deurne
Programma
20.00u tot 20.45u
20.45u tot 21.00u
21.00u tot 22.00u

jaarvergadering
pauze
thema volksgezondheid en intensieve
veehouderij met drs. Pieter Lomans

De vergadering is openbaar; u bent van harte welkom.
Ook als u alleen het tweede deel van de vergadering wilt bijwonen.
toegang gratis
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Ledenvergadering Stopdestank

In gesprek met drs. Pieter Lomans
Hoe zit dat nou precies met die antibioticaresistentie? Hoe wordt een bacterie
eigenlijk resistent? Valt daar iets tegen te doen? Waarom kun je ineens met
MRSA besmet zijn, terwijl je zelf niet of nooit antibiotica gebruikt? Wat is
ESBL? Hoe gevaarlijk is de varkens-vogel-mensengriep? Welke rol speelt de
bio-industrie in dit geheel?
Dit soort vragen duiken regelmatig op. Tijdens het thematische deel van de ledenvergadering (21.00u tot 22.00u) behandelt wetenschapsjournalist drs. Pieter Lomans deze onderwerpen en gaat hij in op eventuele vragen van de aanwezigen.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Toegang gratis.
(Meer informatie: zie pagina 1)

Heel Deurne urgentiegebied

Stopdestank wil informatiebijeenkomst
De provincie heeft bepaald dat Brabantse gemeenten deze zomer
na overleg met boeren en burgers zogenaamde ‘urgentiegebieden’
moeten aanwijzen. Dit zijn gebieden, buurten, wijken of straten
waar de overlast door intensieve veehouderij niet mag toenemen
omdat anders de leefbaarheid gevaar loopt.
Openbare informatiebijeenkomst
Overleg met boeren is voor de gemeente niet moeilijk. ZLTO staat te
trappelen om te adviseren. Het is belangrijk om te weten op welke
manier de gemeente Deurne burgers een stem wil geven. Daarom
zal Stopdestank de gemeente vragen om dat in een openbare bijeenkomst aan iedereen uit te
leggen. Alle inwoners van Deurne zijn immers belanghebbenden. De leefbaarheid in heel Deurne is
in het geding.
Verkiezingsbeloften waar maken
Vóór de gemeenteraadsverkiezingen hebben alle politieke partijen gezegd dat volksgezondheid voor
hen altijd voorop staat. Ook hebben ze beloofd om op een open, eerlijke en transparante manier
politiek te bedrijven. Wij verwachten daarom dat het gemeentebestuur open kaart speelt en alle
mensen in Deurne informeert over de rol van de burgers bij het aanwijzen van urgentiegebieden.

Geknipt

De echte prijs van goedkoop vlees
http://bit.ly/1hq6Wfx
‘Als alle kosten in de prijs van een hamburger worden meegewogen,
kost zo'n broodje wel 100 dollar’
Bron: Trouw 10 april 2014
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Burgers met lege handen

Dialoog tussen boer en burgers verplicht
Een boer die zijn bedrijf wil uitbreiden moet van het provinciebestuur eerst in gesprek gaan met
mensen die in de buurt wonen. Hij moet buurtbewoners uitleggen wat hij van plan is en luisteren
naar hun bezwaren en ideeën. Een verslag van dat gesprek moet hij bij de vergunningaanvraag
inleveren bij de gemeente.
Geen juridische status
Als de gemeente vindt dat er tussen boer en omwonenden voldoende overleg gevoerd is, neemt ze
de aanvraag in behandeling. Zo niet, dan kan de gemeente zelf een rol spelen in verdere gesprekken.
Als er geen overeenstemming wordt bereikt tussen de boer en de omwonenden, kan de boer van de
gemeente eisen dat hij toch een vergunning krijgt. Als de gemeente weigert, kan hij naar de rechter
stappen. In de beslissing van de rechter speelt de dialoog geen enkele rol omdat het geen wettelijke
verplichting is; de dialoog heeft geen juridische status.
Burgers in het nadeel
In de dialoog is geen sprake van gelijkwaardigheid.
Boeren zijn beroepshalve goed op de hoogte van de
regelgeving. Ze worden gesteund door machtige,
kapitaalkrachtige organisaties. Ze kunnen beschikken
over adviesbureau’s en gespecialiseerde advocaten.
Bovendien hebben ze de wet aan hun kant. Burgers
daarentegen zijn in hun dagelijks leven niet bezig met
agrarische wetten en regels. Ze hebben geen machtige
belangenorganisaties, adviesbureau’s of dure advocaten
achter de hand. Voor de rechtbank worden ze te licht
bevonden. Ze staan met lege handen.
Meer begrip of oorlog?
De meeste mensen zullen wel met een boer in hun buurt willen praten. Maar welke burger in het
buitengebied is blij met de komst van nog meer beesten? Als ze merken dat de boer hun bezwaren
naast zich neerlegt en zijn plannen toch doorzet, is de kans groot dat de dialoog eindigt in knallende
ruzie. Dan leidt dialoog niet tot meer begrip maar tot oorlog op het platteland.

Maisplak in Deurne………en het heeft al dagen niet geregend!
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Zet uw kwaliteiten in

Ondersteuningspool Stopdestank
Organiseren van thema-avonden en voeren van acties kost veel tijd.
Het bestuur van Stopdestank heeft af en toe dringend hulp nodig voor
verschillende klussen: het verspreiden van folders, meewerken op
informatieavonden, meegaan naar demonstraties en acties, foto’s
maken, audiovisuele middelen bedienen, affiches en spandoeken
maken en nog veel meer. Ook zoeken we vrijwilligers die ons bij tijd en
wijle helpen met het verzamelen van informatie en met het lezen van
rapporten en dergelijke.
ZET UW KWALITEITEN IN
Geef u op voor de ondersteuningspool
Meld u op stopdestank@gmail.com

Actie van milieudefensie en milieufederaties in Den Haag

‘Maak van Nederland geen megastal’

In de Tweede Kamer wordt nu het debat gevoerd over het mestbeleid in Nederland. De
Nederlandse Milieufederaties en Milieudefensie boden staatssecretaris Dijksma een petitie aan.
Op het plein voor het gebouw van de Tweede Kamer werd Nederland onder stront bedolven (foto).
Ook Stopdestank was present. Het dikke varken links onderaan staat in de Peel.
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