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Ledenbrief Stopdestank Deurne 
Vereniging voor bescherming van volksgezondheid, leefbaarheid en milieu 

 

Nummer 81 
Maart 2019 

 

 

Ledenvergadering Stopdestank 
 

 

Dinsdag 9 april 2018 
19.30u 

Gerardushuis Parkstraat 2 Deurne 
 

 

Programma 
 

Voor de pauze 
Behandeling van de jaarstukken 

Leden van Stopdestank krijgen de stukken apart toegestuurd. 
 

Na de pauze 
In gesprek met Wim Verbruggen 

 

 
 

Wim woont in St. Hubert, een dorp waar mensen veel last hebben van stank door veehouderijen. 
Hij was tientallen jaren actief in milieuverenigingen en heeft veel ervaring met actie voeren. 

Burgers worden volgens hem nog steeds niet serieus genomen. Wat kunnen we daaraan doen? 
Daarover gaat hij met ons in gesprek. 

 

LEDENVERGADERING IS OPENBAAR 
Ook mensen die er alleen in het tweede deel bij willen zijn, zijn hartelijk welkom. 
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Ga op 20 maart a.s. stemmen voor Provinciale Staten! 
 

 

Vijf Brabantse partijen willen krimp van de veestapel  
 

Op maandag 11 maart jl. organiseerden het Brabants Burgerplatform en Stopdestank een verkie-
zingsdebat vanwege de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. Naast vertegenwoordigers 
van Brabantse politieke partijen waren ook acht specialisten aanwezig. Zij gaven informatie en test-
ten de politici op hun kennis.  
 

Krimp van de veestapel 
D66, GroenLinks, PvdA, Partij v.d. Dieren 
en SP gaan zich de komende jaren inzetten 
voor krimp van de veestapel in Brabant. De 
andere partijen niet: het CDA pleitte voor 
minder regels voor boeren, CU/SGP wil sa-
menwerken aan duurzame agrarische sec-
tor, Lokaal Brabant vraagt om meer rea-
lisme, Ouderenappél wil geen overbodige 
regelingen en megastallen op industrieter-
reinen, de VVD zet in op versnelling van de 
transitie in de veehouderij. De PVV meldde zich af met de mededeling: ‘Onderwerp interesseert ons 
niet’. 
 

Achterban en sympathisanten 
Hoewel de bijeenkomst openbaar 
was, waren alleen achterban en 
sympathisanten van het Brabants 
Burgerplatform uitgenodigd. Het 
kwam de organisatie meermaals op 
kritiek te staan van boerenorganisa-
ties en sommige politieke partijen.  
Ze vonden het niet correct dat agra-

riërs geen uitnodiging kregen. Reden van het niet uitnodigen van agrariërs: het debat had tot doel om 
politici te informeren over de problemen die burgers ondervinden ten gevolge van de industriële vee-
houderij in Brabant. De organisatie wilde voorkomen dat discussies over verdienmodellen voor boeren 
de boodschap van de burgers zouden verdringen.  
 
 

 
PowerPoint op www.stopdestank.nl 

 

U vindt hier alle informatie die vooraf is aangeleverd door politici en deskundigen. 
 

http://www.stopdestank.nl/
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Wist u dat.... 

 

˗ er op de website van Stopdestank (www.stopdestank.nl) elke dag tot aan de verkiezingen van 
woensdag 20 maart a.s. een ludieke stemmentrekker gepubliceerd wordt? (zie voorbeeld hier 
boven) 

˗ de media Stopdestank de laatste tijd goed weten te vinden? 
˗ verslagen hiervan worden verspreid via de berichtenservice van het Brabants 

Burgerplatform.   
˗ iedereen zich kan aanmelden voor deze gratis berichtenservice?  
˗ u dan enkele keren per week zeer actuele berichten krijgt uit kranten, vakbladen 

en websites, uitzendingen etc. Trefwoorden: veehouderij, Brabant, 
stankoverlast, volksgezondheid, milieu, mestbeleid, dierenwelzijn, rechtszaken, 
transitie buitengebied. Stuur een berichtje naar stopdestank@gmail.com en we zorgen ervoor dat 
u op de verzendlijst komt staan. 

˗ dat onderzoeksjournalist Pieter Siebelt op een congres van Pig-Business in Venray boeren  
adviseerde om een meldpunt met databank van activisten op te richten. Hij zei:  
„Zet jonge mensen die ervoor gestudeerd hebben in een media-werkgroep, 
betaal ze ervoor en geef ze maar één taak: de hele dag het internet afstruinen 
en informatie verzamelen. Als ze informatie tegenkomen van politici die 
banden hebben met activisten, publiceer het. Dat maakt partijen en 
organisaties huiverig om die mensen een positie te geven. Ook clubs als de 
Partij voor de Dieren zal dat opvallen. Ze gaan rekening met je houden. Je moet 
ervoor zorgen dat je activisten altijd een stap voor bent. Die clubjes 
kennen de zwakheid van boeren maar al te goed.” 

˗ wij ons afvragen of Siebelt ook Stopdestank bedoelt.  
 

 

 

Spaarvarken gesneuveld 
 

Tijdens het verkiezingsdebat  op 11 maart jl. is ons spaarvarken gesneuveld. Het 
scharrelde rond om geld op te halen voor het Brabants Burgerplatform. Maar 
met een buik vol munten gaf het de geest! We stellen ons nieuw scharrelvarken 
volgende keer aan u voor. 
 

                 Word lid van Stopdestank 

 

Meld u aan op:  
stopdestank@gmail.com of www.stopdestank.nl 

Jaarlijkse contributie: Individuele leden 10 euro; gezins- en jeugdleden 5 euro 
Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank 

SAMEN……IN UW EIGEN BELANG! 

http://www.stopdestank.nl/
mailto:stopdestank@gmail.com

