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Thema van komende ledenvergadering

Mensen boos vanwege slechte voorlichting gemeente Deurne
Geregeld melden zich hopeloze en boze inwoners van Deurne bij
Stopdestank. Ze hebben gehoord dat een veehouderij in hun
buurt meer dieren gaat houden. Meestal hebben ze de publicatie
op de website van de gemeente gemist of konden ze geen wijs
worden uit de talloze ambtelijke documenten. Als ze er achter
komen wat hen te wachten staat, is termijn voor het indienen
van zienswijzen vaak al verstreken. Zo staan ze voor voldongen
feiten. Stopdestank heeft de gemeente herhaaldelijk gevraagd
om duidelijke, toegankelijke voorlichting. Tevergeefs!
Vertrouwen in de politiek verdwenen
Mensen vragen zich af of dat allemaal zomaar kan; hun leefomgeving en hun gezondheid aantasten zonder dat het gemeentebestuur daarover vooraf met hen in gesprek
gaat. De reactie van de gemeente is: ‘We voldoen aan de wet’. Op deze manier raken
inwoners het vertrouwen in de politiek kwijt; ze voelen zich bedonderd! Als er in de
buurt plannen zijn voor (her)bouw of uitbreiding van een stal willen buurtbewoners
tijdig weten:
- waar de bouw of uitbreiding gepland is (adres)
- om hoeveel dieren het gaat
- om welk soort dieren het gaat
- hoe groot de toename is van stank / fijn stof in de buurt
- hoe groot de toename is van herrie en andere overlast (verkeer)
- hoe en wanneer ze bezwaar kunnen maken
Alleszins gerechtvaardigde vragen, lijkt ons.
Thema Ledenvergadering
De manier waarop de gemeente vergunningaanvragen publiceert, is het thema van
de volgende ledenvergadering van Stopdestank. We nodigen dan het gemeentebestuur van Deurne uit om te luisteren naar de bezwaren van de mensen en hun vragen
te beantwoorden. De vergadering is openbaar. Iedereen is welkom.

De ledenvergadering is op dinsdagavond 11 april a.s.
Plaats en programma worden tijdig bekend gemaakt.
De vergadering is openbaar; iedereen is van harte welkom.
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Thema: Intensieve Veehouderij en Volksgezondheid

Nationaal verkiezingsdebat in ……DEURNE

Het Nationaal Platform (betere gezondheid door minder vee) en het Netwerk
Bezorgde Artsen organiseren op 9 maart a.s. een Nationaal Debat in Deurne.
Thema: Intensieve veehouderij en Volksgezondheid. Uitgenodigd zijn (aspirant) 2e Kamerleden van CDA, D’66, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA,
Partij voor de Dieren, PVV, 50+. De meeste partijen hebben al laten weten dat
ze meedoen. Debatleider is Ron Lodewijks, oud-journalist van het Brabants
Dagblad.
Programma
Het debat moet duidelijkheid geven over de standpunten die de verschillende partijen gaan innemen in de 2e Kamer. Ook Q-estion, de belangenvereniging van Q-koortspatiënten neemt deel aan het debat. In februari publiceren we het uitgebreide programma.
Iedereen welkom
We hopen op een grote opkomst. Ook de achterbannen van politieke partijen zijn van harte welkom.
Er staan tafeltjes waarop zij hun verkiezingsmateriaal kunnen uitstallen. Ook enkele milieugroepen
presenteren zich. Iedereen is welkom; de toegang is gratis.

Nationaal Verkiezingsdebat
Donderdag 9 maart 2017
Zalen v. Bussel
St. Jozefstraat 77 Deurne
Aanvang 19.30 uur
Toegang gratis
Nationaal Platform
Samenwerkende burgergroepen uit Limburg, Gelderland en Noord-Brabant, de meest
veedichte provincies van Nederland, hebben op 6 december in ‘s-Hertogenbosch het
Nationaal Burgernetwerk (betere gezondheid door minder vee) opgericht. Gesprekken
met burgergroepen uit andere provincies volgen. Brabant, Limburg en Gelderland zijn
vertegenwoordigd in de coördinatiegroep die uit vier mensen bestaat. De voorzitter
van Stopdestank is lid van deze groep. Het Nationaal Platform nam het initiatief voor
dit verkiezingsdebat.
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Bijna de helft van de varkensbedrijven heeft geen luchtwassers
De meeste varkenshouders die nu nog geen luchtwasser op de stallen hebben,
gaan er ook geen meer aanschaffen. Bijna de helft (41 procent) van de varkenshouders heeft geen luchtwasser en is ook niet van plan om daar nog in
te investeren.
Stoppersregeling
Naar verwachting maken veel varkenshouders die nog geen luchtwassers hebben, gebruik van de zogenoemde ‘stoppersregeling’. Veehouders die tussen
1 januari 2013 en 1 januari 2020 met hun bedrijf willen stoppen, hoeven niet
aan alle eisen (b.v. luchtwassers) te voldoen.

Bron: Boerenbusiness Donderdag 19 januari 2017

Deurne heeft ongeveer 120 varkensbedrijven.
Daarvan heeft ongeveer de helft geen luchtwassers.
Geen wonder dat in Deurne Stopdestank actief is!
Leden schrijven

Het stonk naar stront
Ik woon in het centrum van Deurne. Ben nu zo juist terug van mijn werk in Helmond. Toen ik
uit mijn auto stapte, wist ik weer meteen hoe hard de vereniging Stopdestank nodig is in
Deurne. Het stonk heel erg naar stront ……. Ja, echt heel erg!
_________________________________________________________________________________________________________________

Wordt lid van Stopdestank
Jaarlijkse contributie 10 euro; gezins- en jeugdleden 5 euro
Rekeningnummer: NL46TRIO0198419112 t.n.v. Stop de stank Deurne
Aanmelden: stopdestank@gmail.com - www.stopdestank.nl
Donaties zijn van harte welkom
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