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10 jaar Stopdestank
Vereniging Stopdestank Deurne bestaat 10 jaar. Gedenkwaardig, maar een feest willen we het niet
noemen. Daarvoor zijn onze idealen van een gezonde leefomgeving nog te ver weg. Wel waren we tien
jaar lang de luis in de pels van de lokale en later ook de provinciale overheid. We informeerden de
burgers, organiseerden informatiebijeenkomsten en brachten tien keer per jaar een ledenbrief uit. We
richtten ons tot raadsleden met brieven, gesprekken en door in te spreken in vergaderingen. We voerden actie, zochten publiciteit en we werkten samen met andere groepen in Brabant en Noord Limburg
en met het Brabants Burgerplatform. Onze werkwijze is in tien jaar niet veranderd. Stopdestank werkt
niet vóór maar mét inwoners. We informeren, ondersteunen en mobiliseren burgers. We spreken onze
volksvertegenwoordigers aan. Niet de boeren.

Symposium
We gaan het 10 jarig jubileum vieren met een symposium.
Vanwege de risico’s van corona hebben we de voorbereidingen uitgesteld. Zodra de datum vast staat, maken we het programma bekend en versturen we de uitnodigingen.

STANK MELDEN?
STANK OP DE KAART BEKIJKEN?
www.StankopdeKaart.nl

Volgende editie van de ledenbrief gaat over de omgevingswet
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Stem bewust

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Net als in 2014 en 2018
besteden we daar ook deze keer veel aandacht aan. De gemeenteraad is het
hoogste gezagsorgaan in de gemeente. Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Ze beslissen namens de inwoners van Deurne. Stel u op de hoogte
van de plannen en de kandidaten van de verschillende partijen en stem bewust!

Verkiezingsprogramma’s
Voorafgaand aan de verkiezingen publiceren we samenvattingen van de paragrafen landbouw en natuur uit de verkiezingsprogramma's van alle Deurnese partijen.

Het grote debat
Natuurlijk organiseren we vlak voor de verkiezingen weer het grote debat over landbouw (veehouderij)
en natuur. We hebben alle partijen daarvoor uitgenodigd.

HET GROTE DEBAT OVER LANDBOUW EN NATUUR
Donderdag 10 maart 2022
20.00 uur
Zalen van Bussel St. Jozefstraat 77 Deurne
Zet het alvast in uw agenda.
Meer informatie volgt.

Duitse milieuprijs voor Hans Joosten
Hans Joosten kreeg op 10 oktober 2021 de milieuprijs van de ‘Deutsche Bundesstiftung Umwelt’.
Hij kreeg de prijs voor zijn decennialange inzet tegen de verdroging van veengronden. Nat houden en regenereren van
hoogveen is enorm belangrijk in de strijd tegen de opwarming
van de aarde.
Hans werd geboren in Liessel. Hij zat in Deurne op het gymnasium en studeerde biologie in Nijmegen. Hij is een van de
oprichters van Werkgroep Behoud de Peel en is nog steeds lid
van de werkgroep. Vanaf 1996 was hij hoogleraar aan de universiteit in Greifswald (Duitsland). Hans wordt de ‘veenprofessor’ genoemd en geldt wereldwijd als DE veenspecialist.
Foto: landschap.nl

Hans, van harte gefeliciteerd!
https://cutt.ly/hRpJyA6
Uitreiking: Die Verleihung des Deutschen Umweltpreises 2021 - YouTube (vanaf 57 min)
Prof. Dr. Hans Joosten
‘Een luis in de pels is een maatschappelijk nuttig wezen. Het dwingt overheden te blijven handelen langs
democratisch afgesproken lijnen. Twijfel aan het nut van luizen is daarom een teken van een
onderontwikkeld democratisch bewustzijn’.
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Berichten van het Brabants Burgerplatform
Tien tips voor de gemeenteraadsverkiezingen
open: https://cutt.ly/bRpGGOs

www.brabantsburgerplatform.nl
babantsburgerplatform@gmail.com
Brabants Burgerplatform nu ook op TWITTER en FACEBOOK
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