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BELANGRIJK NIEUWS IN DE STRIJD TEGEN STANKOVERLAST
Brabant stinkt

BRABANTS BURGERPLATFORM ZET STANKMELDER ONLINE
Stankoverlast melden bij de overheid heeft zelden of nooit effect. Daarom lanceert het Brabants
Burgerplatform ‘Stank op de kaart’. Burgers kunnen stankoverlast anoniem melden via internet met
een App. De meldingen worden gepubliceerd op een interactieve kaart. Daarop is te zien van welke
plaatsen de meldingen komen, hoeveel het er zijn en hoe ernstig de overlast is. Zo wordt de werkelijke stankoverlast voor iedereen zichtbaar. Voor burgers, voor politici, voor journalisten en voor de
agrarische sector.

Stank melden doe je zo…..
Ga naar: www.stankopdekaart.nl
- Kies voor ‘Meld waar het stinkt in Brabant’ (kader links)
- Klik op Stankopdekaart.nl (locatie gebruiken toestaan)
Een scherm met Heeft U last van stank op dit moment? komt in beeld
˗ Bij Hoe sterk is de stank? Kies voor 1 of 2 of 3
˗ Bij Wat is de oorzaak van de stank? Kies een van de opties
˗ Bij Opmerkingen? Schrijf eventueel een kort commentaar
˗ Verstuur de melding
In de linker kolom vindt u onder ‘Stank Kaart’ een overzicht van de meldingen
(Als u de app op het scherm van uw telefoon wilt zetten, klik op snelkoppeling en volg de instructies)
Stankkaart bekijken?
Ga naar: www.stankopdekaart.nl
Kies voor ‘Kijk waar het stinkt in Brabant’
Plaats de cursor (handje) op een locatie/veld op de kaart voor aantal meldingen en intensiteit.
Meer informatie?
Ga naar www.stankopdekaart.nl , voor vragen en opmerkingen mail naar contact@stank.info

Wat gebeurt er met de meldingen
Alle meldingen zijn anoniem. Ze worden gepubliceerd op een interactieve kaart die voor iedereen te
raadplegen is. Kleuren maken duidelijk hoeveel klachten er op verschillende plaatsen zijn gemeld en
hoe ernstig de overlast is. Alle anonieme meldingen worden doorgegeven aan de omgevingsdiensten.

Zie voor actuele interactieve kaart met meldingen: www.stankopdekaart.nl

Geef deze informatie door aan mensen in uw omgeving
www.stankopdekaart.nl

Stopdestank
Deurne is zwaar de klos voor wat betreft stankoverlast. Een van de bestuursleden van Stopdestank zit in het bestuur van het Brabants Burgerplatform
en was betrokken bij de voorbereidingen voor de stank app.
Mestfabrieken
Het dreigt nog erger te worden. Gedeputeerde Staten zoeken naar locaties voor de bouw van grote
mestfabrieken in het buitengebied van Brabant. Deurne is daarvoor nadrukkelijk in beeld.

Geen nieuwe mestfabrieken; ook niet in Deurne

Zie voor interactieve kaart: https://ap.lc/4oldp

Sluit je aan bij Stopdestank en steun het verzet
www.stopdestank.nl > Lid worden
stopdestank@gmail.com

