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Verbijsterd en boos over behandeling geurnota

Raadsleden stappen op tijdens raadsvergadering
Gisteravond 17 november stapten 8 van de 23 raadsleden van Deurne op tijdens de behandeling van
de geurnota. De geurnota stond aanvankelijk niet op de agenda maar werd er kort voor de
raadsvergadering aan toegevoegd. ProgressiefAkkoord/GroenLinks, PvdA, Transparant Deurne en
CDA verzetten zich tegen toevoegen van dit agendapunt. DOE!, DeurneNU en VVD wilden de
geurnotitie persé op 17 november vaststellen, ondanks een negatief advies van de raadscommissie
en van de vergadering van fractievoorzitters (presidium). Ze hebben samen 14 van de 23 zetels.
Ook Stopdestank verliet het gemeentehuis
De raadsleden van PvdA, ProgressiefAkkoord/GroenLinks, Transparant Deurne en CDA (samen 9 zetels)
vonden het schandalig dat de coalitiepartijen op zo’n gevoelig en omstreden onderwerp alle adviezen
in de wind slaan. Hun oordeel was scherp en soms emotioneel: ‘volksgezondheid loopt gevaar’, ‘we
zijn fout voorgelicht’, ‘schandalig’, ‘machtspolitiek’, ‘we voelen ons belazerd’. Maar DOE!, DeurneNU
en VVD gaven geen krimp; ze wilden in deze raadsvergadering toch een besluit nemen. Daarop
verlieten de raadsleden van ProgressiefAkkoord/GroenLinks, Transparant Deurne en CDA de
vergadering. Driekwart van de mensen op de publieke tribune ging met hen mee. Ook de aanwezige
leden en sympathisanten van Stopdestank. Stopdestank wil veel lagere geurnormen, volksgezondheid
als uitgangpunt en minder beesten.
Geurnota vastgesteld
Na het vertrek van de drie oppositiepartijen en het merendeel van de mensen op de publieke tribune
werd het voorstel van B&W in een uitgedunde raadsvergadering in stemming gebracht. Het voorstel
werd aangenomen met 14 stemmen vóór (DOE!, DeurneNU en VVD) en 1 stem tegen (PvdA).
Dialoog
Steeds weer laten bestuurders ons weten dat we de problemen van de
intensieve veehouderij samen moeten oplossen. Het toverwoord is:
‘dialoog’. Om de haverklap wordt Stopdestank verweten niet aan
dialoog te willen meedoen. Wat ons betreft kunnen DOE!, DeurneNU en
VVD dat woord nooit meer in de mond nemen.

Deurnese versie van dialoog

Duitsers niet blij met mest uit Nederland
Kijk vanavond (18 november) om 22.00u naar de documentaire op de Duitse TV-zender WDR:
‘Uns stinkt’s! Die Mistrevolte’ met opnames uit de Peel.
Meer informatie http://bit.ly/1MUBoh8
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