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Extra ledenbrief Stopdestank Deurne 
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 

nummer 41  
Januari 2015 

 

De maat is vol 

Laat uw stem horen…… indringend en massaal 
 

 

 
 Foto: Jan Bogaerts 

Een extra ledenbriefje om twee zaken onder uw aandacht te brengen: 
 

- twee petities tegen de bouw van mestfabrieken in de Peel 
- data van bijeenkomsten betreffende intensieve veehouderij 

 

 

Actie tegen de bouw van mestfabrieken Brabant 

Teken dit week-end de petities 
 

In Asten / Someren en in Landhorst / Venhorst verzetten inwoners zich tegen plannen om daar 
mestfabrieken te bouwen. Ze vragen alle inwoners van de Peel hun petities te tekenen. Teken de 
petities dit week-end want de raad van Asten beslist op 2 februari as. of de gemeente een 
‘verklaring van geen bezwaar’ afgeeft voor uitbreiding van een mestfabriek aan de Dijkstraat 72.  
 

Asten / Someren 
Plan: Uitbreiding van de capaciteit van de mestfabriek aan de Dijkstraat 72 van 6.000 naar 80.000 ton 
mest per jaar. 

Petitie:  http://wqd.nl/yOTRG  
 

Landhorst / Venhorst / St.Antonis 
Plan: Bouw van een mestfabriek aan De Quayweg 8 in Landhorst met een capaciteit van 500.000 ton 
mest per jaar. 

Petitie:  http://goo.gl/Uhftct 
 
 

Met de bouw van mestfabrieken in Brabant raken we steeds verder van huis. Ook in Deurne. 

ER IS MAAR ÉÉN OPLOSSING VOOR HET MESTOVERSCHOT: MINDER BEESTEN 

http://wqd.nl/yOTRG
http://goo.gl/Uhftct
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Voor uw agenda 

 
 

Februari 
11 
Openbare informatieavond gebiedsvisie geur  20:00-22:00 uur Gemeentehuis 
door B&W  Markt 1 
24 
Openbare discussieavond gebiedsvisie geur 20:00-22:00 uur De Gouden Helm 
voor burgers       Helenastraat 30 Helenaveen 
26 
Openbare discussieavond gebiedsvisie geur  20:00-22:00 uur De Reizende Man 
voor boeren  Liesselseweg 183 Deurne 
 

Maart 
11 
Openbare debatavond Milieudefensie 20.00-22.00uur Zalen v. Bussel Deurne  
  St. Jozefstraat 77 Deurne 
24 
Concept gebiedsvisie geur in commissie R&E 20:00 uur                Gemeentehuis 
  Markt 1 

April 
21 
Concept gebiedsvisie geurnormen in raad 20:00 uur Gemeentehuis 
  Markt 1 
alle bijeenkomsten zijn openbaar; iedereen is welkom 
 

 

Bijeenkomsten van het gemeentebestuur vanwege de nieuwe geurverordening(stanknormen) 
We hebben de gemeente  gevraagd om ons te laten weten wanneer inwoners inspraak hebben bij de 
voorbereidingen van de nieuwe geurverordening (stanknormen) die de gemeenteraad in april in 
concept vaststelt. Het college organiseert één informatieavond; er zijn twee discussieavonden (één 
speciaal voor inwoners en één speciaal voor boeren); er is gelegenheid tot inspreken voor inwoners 
in commissie- en raadsvergadering en iedereen kan een zienswijze indienen. In de ledenbrief van 
februari gaan we verder in op de Gebiedsvisie geur en de openbare avonden. 
 
Debatavond Milieudefensie 
In het kader van de verkiezingen voor Provinciale Staten 
organiseert Milieudefensie in elke provincie een debat tussen 
burgers en politici over intensieve veehouderij. Het Brabantse 
debat vindt plaats op 11 maart as. in DEURNE. In de ledenbrief van 
februari zullen we u uitgebreid informeren over het programma. U 
kunt zich nu al aanmelden: team.voedsel@milieudefensie.nl onder 
vermelding van: Deurne 11 maart. 
 

Bijeenkomst  urgentieteam over gezondheid 
In maart organiseert het urgentieteam een bijeenkomst over gezondheid en intensieve veehouderij. 
De datum is nog niet bekend. Daarover informeren we u in de ledenbrief van februari. 

 

In februari brengen we een reguliere ledenbrief uit. 
Kijk ook op onze website: www.stopdestank.nl  

mailto:team.voedsel@milieudefensie.nl
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