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UITNODIGING
Ledenvergadering Stopdestank 2018

Dinsdag 10 april 2018
19.30u
Gerardushuis Parkstraat 2 Deurne
De vergadering is openbaar.
Ook als u alleen bij het thematische gedeelte (na de pauze) aanwezig wilt zijn,
bent u van harte welkom.

AGENDA
19.30u tot 20.15u
Reguliere jaarstukken
De leden krijgen de agenda en de jaarstukken afzonderlijk gemaild.
20.15u tot 20.30u
Pauze
20.30u tot 22.00u

Omgevingswet
Het woord is aan Frank v.d. Dungen.
Hij informeert u over de Omgevingswet en gaat met u in gesprek.
Voor meer informatie zie pagina 2.
Het thema van deze jaarvergadering is ‘De Omgevingswet’. Dat klinkt niet spannend maar… dat is
het wel! Deze wet zorgt voor grote veranderingen waarmee heel veel mensen te maken krijgen.
De Omgevingswet komt in de plaats van veel wetten en regeltjes. Gemeenten krijgen een grote
rol. Op 1 januari 2021 treedt de wet officieel in werking maar er wordt nu al mee geëxperimenteerd.
Frank van Den Dungen maakt ons op een prettige manier wegwijs in deze wet. Hij legt uit en
beantwoordt vragen. Op de volgende bladzijde vertelt hij waarover zijn presentatie gaat.
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MEEPRATEN AAN DE VOORKANT IN PLAATS VAN PRUTTELEN AAN DE ACHTERKANT

Frank van den Dungen
Bernhezer Buitenwacht

De plannen voor de toekomst van je omgeving worden opnieuw geschetst.
De nieuwe omgevingswet komt straks in de plaats van het bestemmingsplan.
De omgevingswet vervangt tegelijk nog tal van andere wetten en regeltjes.
De gemeente en de provincie zijn nu al bezig met hun visie op de leefomgeving.
Want die nieuwe wet zegt dat je eerst een visie moet hebben,
voor je ergens naar toe kunt sturen.
Klinkt logisch.
Die wet zegt ook dat je als burger mee mag sturen in je eigen omgeving.
Klinkt ook logisch.
Dus zorg dat je nu meedoet.
Je kunt nu zelf mee-tekenen aan het beeld van de wereld om je heen
Stippel je eigen beleidslijn uit.
Geef zelf kleur aan je wereld
Praat mee aan de voorkant.
Dat schiet beter op dan pruttelen aan de achterkant
De provincie heeft al een voorontwerp van haar visie op de omgeving gemaakt
Een dik pak papier.
Veel woorden.
Ook goeie bedoelingen.
Maar ook nog flink wat ondoordringbaar struikgewas.
Met daaronder poelen vol oud zeer.
Frank van den Dungen van de Bernhezer Buitenwacht
hakt ons een weg door dit woud van woorden.
Er vallen daarbij spaanders.
Tuurlijk.
Maar er valt ook wat te lachen
Gelukkig maar.
Kom kijken en luisteren naar zijn eerste helft op 10 april.
Mag u zelf die avond in de tweede helft uw bal op de stip leggen.

Politici van harte welkom
Deurne heeft een nieuwe gemeenteraad. Alle raadsleden en ook
de commissieleden zijn van harte uitgenodigd om met name het
tweede deel van de vergadering bij te wonen. We hopen dat onze
volksvertegenwoordigers zich samen met ons willen verdiepen in
de Omgevingswet en met ons in gesprek willen gaan.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Stopdestank feliciteert de gekozen volksvertegenwoordigers
Op donderdag 29 april jl. werd de nieuwe gemeenteraad van
Deurne geïnstalleerd. We feliciteren de 23 gekozen raadsleden met hun benoeming. Op hun schouders rust de eervolle
maar verantwoordelijke taak om het vertrouwen dat de Deurnese burgers in hen stelt, waar te maken. We wensen hen
veel succes.
Burgers
Ook burgers dragen verantwoordelijkheid. Met één keer in de vier
jaar een stembiljet invullen is de kous niet af. Raadsleden beslissen
namens u. Laat hen weten wat u van hen verwacht. Spreek hen aan.
Zorg dat uw stem wordt gehoord.
Dank voor de medewerking
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vroeg Stopdestank nogal wat
van de politieke partijen: een uittreksel van de landbouwparagraaf uit het verkiezingsprogramma, een interview met de lijsttrekker en deelname aan het grote
Landbouwdebat. Alle partijen verleenden hun medewerking. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. De interviews geven ons de mogelijkheid om de komende
vier jaar de verschillende partijen kritisch te volgen.
Landbouwdebat
Het landbouwdebat werd goed bezocht. De discussies waren fel en verhelderend, mede dankzij de voortreffelijke debatleider Selçuk Akinci, directeur van de
BMF.

Naar aanleiding van de enquête in het Weekblad voor Deurne

Ingekomen bericht

Geachte onderzoeker
De discussie over intensieve veehouderij in Deurne is toch al gepolariseerd. Het is dan verstandig om uw conclusies t.a.v. de resultaten van de laatste TIP-enquête neutraal te formuleren.
U heeft in de samenvatting het volgende geformuleerd: - 67% van
de respondenten ervaart niet of nauwelijks (enkele keren per jaar)
geuroverlast, veroorzaakt door de intensieve veehouderij. 33% ervaart geuroverlast maandelijks of wekelijks.
Dat is wetenschappelijk niet neutraal. Je kunt immers net zo goed verwoorden: 33 % ervaart
geen overlast door de intensieve veehouderij, 67% van de respondenten ervaart minimaal enkele
keren per jaar tot wekelijks geuroverlast.
Het lijkt me correcter als u de uitslag neutraal weergeeft, bijvoorbeeld 33 % ervaart (zeer) vaak,
34% soms en 33% nooit overlast.
Als buitenstaander is het dan overigens grappig te lezen dat de groep die “nooit" overlast ondervindt, toch beschrijft dat ze “iets” ruiken maar dat er bij vinden horen.

Word lid van Stopdestank
Meld u aan op: stopdestank@gmail.com of ww.stopdestank.nl
Jaarlijkse contributie:
individuele leden 10 euro; gezins- en jeugdleden 5 euro.
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank

Stopdestank ………
Samen in je eigen belang!
We krijgen geen subsidie. Donaties zijn van harte welkom.
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