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Extra bulletin 
 

Overlast door intensieve veehouderijen? 
Meldt u bij het urgentieteam* 

 

Geert.Verstegen@brabantsemilieufederatie.nl 
 

U kunt maar beter snel zijn! 
Het gemeentebestuur van Deurne laat aanvragen voor milieuvergunningen zes weken in een la 
liggen.  Die tijd gebruiken ze om vast te stellen waar veehouderijen ernstige overlast veroorzaken. 
Onder leiding van het urgentieteam stellen ze voor die gebieden z.g. verbeterplannen op. De rest van 
Deurne wordt na zes weken weer vrijgegeven voor ‘ontwikkeling’ van intensieve veehouderij. Heeft u 
overlast van intensieve veehouderijen? Stuur uw klacht aan het urgentieteam! Een aantal mensen 
deed dat al. U nog niet? Dan kunt u beter snel zijn. De tijd dringt!  
Het is de taak van de gemeente om de inwoners erop te wijzen dat ze contact kunnen opnemen met 
het urgentieteam. Omdat het gemeentebestuur dat niet doet, informeert Stopdestank u. 

 

Meldt u voordat het te laat is! 
Het urgentieteam neemt altijd contact met u op. 

 

Stopdestank: heel Deurne overbelast gebied 
Stopdestank wil een definitieve stop op het aantal dieren in de hele 
gemeente. We spreken volksvertegenwoordigers aan, ondersteunen 
onze leden, organiseren acties en informatiebijeenkomsten en we 
wijzen inwoners van Deurne op mogelijkheden om overlast in hun 
woonomgeving te verminderen. We roepen alle inwoners van de 
gemeente Deurne op om klachten te melden bij het urgentieteam.  
 

Eigenaardige maatregel 
Een stop van zes weken is een eigenaardige maatregel om overlast te 
verminderen. We zijn bang dat er over zes weken veel aanvragen voor 
milieuvergunningen worden ingediend. Uit voorzorg; omdat agrariërs  
verdere maatregelen vóór willen zijn. Wat doet de gemeenteraad dan? 

 
*Het urgentieteam werkt in opdracht van het Brabantberaad. Vertegenwoordigers van verschillende Brabantse 
organisaties (provincie, gezondheidsdienst, ZLTO, Brabantse Milieufederatie e.a.) organiseren gesprekken met 
burgers, boeren en gemeenten over het terugdringen van overlast door de intensieve veehouderij. Voor  elke 
gemeente werkt een aantal leden van het urgentieteam, voor Deurne zijn dat er drie. 
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