EXTRA LEDENBRIEF
Vereniging Stop de Stank Deurne
juni 2012

Geen Asvam B.V. aan de Snoertsebaan!!!!!!
In januari 2012 riep Vereniging Stop de Stank de burgers in Deurne op te
protesteren tegen de komst van Asvam B.V. aan de Snoertsebaan.
In deze extra ledenbrief een bloemlezing uit zo’n 100 reacties die we
ontvingen via e-mail.

Acties gaan door
Op 10 april jl. besloot de gemeenteraad geen vergunningen meer af te geven voor
intensieve veehouderijen groter dan 2,5 ha.
Toch zijn we er allerminst gerust op dat daarmee Asvam B.V. buiten de deur gehouden
wordt. We vrezen dat de gemeenteraad zwicht voor een schadeclaim!
De acties tegen Asvam B.V. gaan daarom door. We zullen ook de provincie informeren.
En als het moet, stappen we naar de rechter.

DE TEKSTEN IN DEZE EXTRA LEDENBRIEF ZIJN ONS GESTUURD DOOR BURGERS.
WE HEBBEN ALLE REACTIES LETTERLIJK OVERGENOMEN.
De illustraties heeft de redactie toegevoegd.
In de bijlage (blz. 18) de milieuvergunningen die het College van B. en W. wil verlenen.
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Beste vereniging Stop de Stank,
Met deze mail wil ik me aansluiten bij de actie. Het landbouwontwikkelingsgebied wordt steeds duidelijker
een landbouwindustriegebied. En de stelling van de gemeente Deurne dat er niet meer varkens bijkomen
in Deurne is pertinent niet waar. Dat bewijst deze voorgenomen vestiging van Asvam jammergenoeg.
Dus als de gemeente Deurne en politiek Deurne dit zelf niet wil voorkomen, dan rest mij als inwoner
slechts de mogelijkheid om hiertegen te protesteren. Hoop dat dit met de hulp van Stop de Stank invloed
zal krijgen!

WIJ STEUNEN DE ACTIE!!!

Geachte heer/mevrouw,
Ik wil m'n stem laten horen. Ik ben tegen de komst van meer varkens- of andere
intensieve veebedrijven in Deurne. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat onze kinderen
7% minder longinhoud hebben als gevolg van het slechte luchtklimaat in ZuidoostBrabant. Het luchtklimaat in het buitengebied (wij wonen in Noord-Deurne, OostDeurne en Zuid-Deurne allemaal in het LOG) is matig tot slecht. Dit blijkt uit metingen
van de GGD.
Wij zijn woonachtig in de Heiakker, aan de oostkant van Deurne. Onze kinderen gaan naar school in de
Walsberg. Gaat u als gemeente eens na hoeveel kinderen in dit woongebied inmiddels medicijnen nemen
tegen astma, luchtwegklachten. Het is werkelijk schrikbarend. Gaat u eerst meten en laat u adviseren door
de GGD, niet door commerciële belanghebbenden.
We moeten met z'n allen werken aan 1 doel: een betere luchtkwaliteit. Dat is ontzettend hard nodig voor
onze kinderen en voor onszelf.
We hebben de natuur niet in eigendom, slechts te leen van onze kinderen.
De familie Van Gennip ontving voor haar vertrek uit Brandevoort € 50.000.000,- van de gemeente Helmond.
Wat denkt u dat wij als burger ons afvragen?

Hiermede wil ik heftig protesteren tegen de
plannen om ASVAM te plaatsen op de Snoertsebaan
in de Gemeente Deurne.
Het stinkt hier in de buurt al veel te veel.

Ik ben het met jullie eens.
Er moeten niet meer veehouderijen komen dan er
nu zijn.
Succes met de actie.

Middels dit schrijven protesteer ik tegen de vestiging van ASVAM b.v. aan de Snoertsebaan in Deurne. Reeds
nu is het milieu in deze streek overbelast en gaat de ene na de andere boer kapot door de vee-industrie.,
welke een grotere invloed op de lucht- en zeker op de waterkwaliteit dan b.v. auto’s. Hetgeen ook meten
met 2 maten inhoudt, want waarom moet een auto ieder jaar gekeurd worden, zonder maar een meter te
hebben gereden en een verplichte katalysator hebben enz. enz. En mag de veefabrikant naar eigen dunk zijn
gang gaan? Hoe halen ze het in hun hardhouten hoofd om nog maar een stuk vee binnen te laten in deze door
zoönosen geteisterde provincie? (…) Kortom, minder vee in plaats van meer. Raar hé, dat in het lege
Groningen van baron Bleeker geen megastal wordt geduld !
Derhalve verzoek ik de gemeenteraad te Deurne met klem geen enkele medewerking te verlenen aan enige
vorm van vee-industrie. Laat die goede Peelgrond benutten voor land-, tuin- en bosbouw, dus voor boeren,
NIET voor veefabrikanten!
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Aan ZLTO gemeenteraad ZLTO Deurne ZLTO,
Hilko Mak stuurt scherp en Deurne kan zich geen misslagen meer
permitteren.
De burgervader zegt Deurne koerst op eigen kracht.
Aan de gemeenteraad de taak de ZLTO-druk van zich af te schudden
en de ruggen recht te houden.
Geen import van Helmondse varkens naar Deurne.
GENOEG IS GENOEG.

Geacht bestuur van Ver. Stop De Stank.
Allereerst wil ik U en Uw vereniging feliciteren met het 1 jarig bestaan.
Ik kan Uw mening over de intensieve veehouderij in Deurne volledig onderschrijven ;dat wil zeggen geen
verdere uitbreiding!!!!.
Hierbij enkele feiten voor de duidelijkheid.
Een varkenshouderij is een vlees- en tegelijk een mestfabriek. Een mestverwerkingsfabriek is een fabriek
waar bv drijfmest wordt verwerkt tot bv compost –mineralenconcentraat- en water.
Hartelijke groeten en veel succes.

Zulke bedrijven maken toch alles
kapot.

Geen 17.000 varkens aan de
Snoertsebaan.
Ik wil minder varkens en niet
meer.

Ik steun deze protestactie van
harte.

Geachte dames/heren
Graag ondersteunen wij uw actie
tegen de komst van de nieuwe
megastal aan de Snoertsebaan.
Met vriendelijke groet

Gemeentebestuur kom tot bezinning en durf Uw verantwoordelijkheid te nemen door nee
te zeggen tegen dit onzalige plan.
Durf te erkennen dat U fout bent en zo niet door kunt gaan met dit plan.
Gemeentebestuur doe waarvoor U gekozen bent d.w.z.luisteren naar de inwoners!!! en
probeer zo het vertrouwen van de mensen in Uw beleid te herstellen en op die manier het
wantrouwen en de onrust weg te nemen.

Vereniging stop de stank
Bij deze steunen wij het protest tegen de komst van een mega varkensbedrijf op de Snoertsebaan.
Toen onze buurman op de Griendtsveenseweg stopte met zijn varkenshouderij, dachten we van de stank
af te zijn. Het tegendeel is waar. Nog altijd komt de varkenslucht uit de omgeving richting Zeilberg
gewaaid.
De Snoertsebaan staat al zo vol met stallen, als je van vakantie terugkomt weet je precies wanneer je de
Snoertsebaan weer op rijdt, zelfs zonder straatnaambord!!
Laat het bedrijf maar in Helmond bouwen, als dat per sé moet, of zit de gemeente Deurne zodanig aan de
grond dat ze noodgedwongen tot deze wanprestaties overgaan.
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Wat een vreselijk slecht gemeentebestuur heeft Deurne.
Heel ernstig is de minachting voor de burgers die telkens weer blijkt. Eerst de stanknormen proberen te
verhogen en nu dit weer.
Gezondheid van burgers en een goed leefmilieu is iets wat in het denken van B&W geen rol speelt. Wel het
naar de ogen kijken van de bioindustrie en intensieve veehouderij.
Deurne is een stank en strontdorp zonder geld dankzij een onbekwaam gemeentebestuur en slapende
raadsleden!

STOP DEZE BELACHELIJKE VORM VAN ONDERNEMERSCHAP!!
DE AMMONIAKUITSTOOT VERPEST MIJN FIETSTOCHT DOOR DEURNE.
MOET IK DAN UITWIJKEN NAAR ANDERE OOK AL STINKENDE GEMEENTEN?
HELP HELP!!!
WE WORDEN GEVANGEN GENOMEN DOOR HET DEURNESE GEMEENTEBELEID.

B&W,
Wij zijn het NIET eens met de bouw van een megastal op
Snoertsebaan 28.
Waarom moet alles in het groot, zo sneeuwen de kleine boeren
onder, en de volksgezondheid komt ook in gevaar met al die mest
en uitlaat van stank en stoffen.
Ook is daar de natuur bij de visvijver de brink heel mooi, er groeit
en leeft van alles wat ook hinder ondervind van al die
bedrijvigheid en vrachtwagens rondom zo een groot bedrijf.
Er zijn genoeg andere dingen die daar gevestigd kunnen worden,
b.v. dierenopvang, of gewoon een koeienboer net als eerst.
Dat de vorige burgemeester afspraken heeft gemaakt met
ASVAM, daar zijn wij nu de dupe van, en dat is niet reëel.
DUS NEE, GEEN MEGASTAL OP SNOERTSEBAAN 28.

Zou het iets zijn om in Liessel ook leden te werven, nu
dit bericht ons ter oren komt.
Het kan hier ook vreselijk STINKEN en dan nog meer!!
Als dat door zou gaan met dat bedrijf.
Ik wil ook wel lid worden van jullie club.

Hierbij sluit ik me aan bij jullie protest tegen het
mega bedrijf aan de Snoertsebaan.
We zitten nu al vaak in de stank van omliggende
NIEUWE varkenstallen. M.v.g.

Geacht college,
U gaat te ver.
Financiele missers afwentelen op de bewoners van de gemeente door ze in de stank te zetten.
Geen ASVAM B.V. in de Gemeente Deurne.
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Aan het bestuur Deurne,
Geen ASVAM BV aan de Snoertsebaan.
Maar schone lucht voor ons, de kinderen en kleinkinderen en alle mensen die in Deurne en
omgeving wonen, werken en recreëren.
Het welzijn en de gezondheid van al deze mensen mag niet geofferd worden om de portemonnee van een
stinkend rijke familie nog meer te spekken.

Ik begrijp echt niet meer waar de gemeente Deurne
mee bezig is
De stank die er b.v. in de zomer geproduceerd
wordt, is al verpestend voor als je in die tijd eens
lekker een terrasje wil pakken ( ik snap trouwens
niet dat de horeca en/of de middenstand hier niet
feller op reageert )
sowieso het hele winkel gebeuren in Deurne. ga
maar eens lekker shoppen in de stront stank dan
gaat de zin al gauw over,voor mij is het duidelijk
geen bedrijven erbij, maar juist eraf
je maakt mij niet wijs dat er in Nederland nergens
anders een plek te vinden is waar ze een varkensstal
bij kunnen bouwen, waarom alles zo
geconcentreerd op 1 plek, dat is vragen om
problemen, en wat denk je van die beesten zelf,die
staan toch ook de hele dag in hun eigen
ammoniaklucht, hun longen naar de donder te
helpen. Weg met dat megabedrijf het is mens en
dier onterend, als dat allemaal nodig is voor een
lekker stukje vlees?? dit kan vele malen
beter,vriendelijker en gezonder.

De situatie in het buitengebied loopt uit de hand.
Buren die tegen elkaar worden opgezet doordat de
gemeente weigert om de burgers in bescherming te
nemen tegen de belachelijk grootschalige plannen
zoals die van Asvam. Gemeente neem je
verantwoordelijkheid en voorkom dat de bom
straks echt barst! De bewoners in het buitengebied
geven niets om een boerenluchtje en hebben ook
graag een goede relatie met de boerenburen maar
doordat de gemeente zulke plannen niet
tegenhoudt zijn deze bewoners genoodzaakt om
zich te verenigen en tot actie over te gaan om hun
leefomgeving te beschermen. Tot hoever die acties
zullen gaan is nog gissen maar duidelijk is dat je de
mensen daar niet voor de gek kan blijven houden.
Ik hoop echt van ganser harte dat de gemeente dit
niet afhandelt als de volgende plichtpleging maar
bestuurlijke lef toont. Misschien ijdele hoop…maar
toch. Succes met jullie verdere acties!

Beste gemeenteraad
- Stank van intensieve veehouderijen is nu al vaak niet te harden.
- Door de enorme veestapel staat de volksgezondheid op het spel.
- We willen een leefbaar Deurne, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
- Het buitengebied verandert in een gigantisch agrarisch industrieterrein.
- Door het vele vrachtverkeer in het buitengebied ontstaan levensgevaarlijke situaties.
- Als gevolg van overlast door de bio-industrie
vermindert de waarde van onze huizen.
- Als bedrijven van buiten Deurne worden toegelaten in ons buitengebied, is het einde helemaal zoek!
Daarom NEE tegen de vestiging van een varkensfabriek en een mestbedrijf aan de Snoertsebaan.
Daarom NEE tegen ASVAM BV Helmond.

ASVAM BV hierheen te laten verplaatsen. Is dit nou politiek!!! Wij vinden het tegen
elke vorm van rechtvaardigheid.
Stop megabedrijven.
Hopend op een afwijzende beslissing, verblijven wij. Met vriendelijke groet.
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Beste mensen,
Ook ik wil niet dat er zo’n grote stal gebouwd wordt aan de Snoertsebaan in
Deurne.
Natuurlijk zijn er voordelen aan dergelijke stal te vinden: luchtwassers en
waarschijnlijk een diervriendelijkere omgeving voor de varkens dan in de
oude stallen die er nu zijn.
Maar dan nog is deze manier van varkens houden te verwerpen: geen enkel
varken in zo’n grote stallen heeft een diervriendelijk bestaan.

Geachte heer/mevrouw,

Beste mensen van Stop De Stank Deurne,

Ik ben het volledig eens met deze actie Stop de
stank, geen Asvam b.v aan de Snoertsebaan. We
hebben al genoeg overlast van stank middels
veehouderijen in de gemeente Deurne.

Bij deze mijn stem tegen de vestiging van mega
varkensbedrijf ASVAM bv aan de Snoertsebaan 28
in Deurne. Ik wil gezonde lucht, gezond water en
gezonde grond.

Bij deze wil ik protesteren tegen de vestiging van ASVAM B.V. aan de
Snoertsebaan in Deurne. Het is toch te gek voor woorden om een bedrijf van
liefst 17.000 varkens neer te zetten. In een tijd waarin mensen steeds
meer getroffen worden door aan mega-stallen gerelateerde ziekten (wat te
denken van het nieuwe Schmallenbergvirus, en zo komen er telkens bij),
ijskoud zo'n groot bedrijf te vestigen, getuigt van een onvoorstelbare
onverschilligheid t.a.v. de volksgezondheid en een grenzeloos graaierig
egoisme (in het voordeel van enkelingen).
College van B. en W. van Deurne, jullie zitten daar niet alleen voor de
belangen van enkelingen, maar primair voor het algemeen belang. Het is
trouwens ook in jullie eigen belang niet in de stank te zitten en geen
zoönosen op te lopen !! Of denken jullie daar anders over?
Met vriendelijke groet

Ondergetekende rijdt elke dag over de Snoertsebaan en in de nabijheid van sommige bedrijven is de stank
nu al niet te harden. Ik vraag me af welk algemeen belang b&w van Deurne denken te dienen door
medewerking te verlenen voor een dergelijk monstrum? Men zou er beter aan doen om de
komende jaren te gebruiken voor drastische afbouw van de veestapel in plaats van uitbreiding.
Welke redenen hebben de bestuurders van de gemeente Deurne om het financiële belang van
enkelen voor te laten gaan op de belangen van duizenden anderen? Staat er geen gevangenisstraf
op een dergelijke daad, al is het nog slechts een voornemen? Ik steun ook graag de actie
financieel als het tot procederen komt!

Hierbij laten wij weten dat we de actie tegen een stal van idiote omvang, zoals ASVAM wil realiseren aan de
Snoertsebaan in Deurne, van harte steunen.
Als de gemeente Deurne groen licht geeft voor dit soort zaken maakt ze zich volstrekt ongeloofwaardig voor
haar weldenkende burgers. De risico's voor met name ook de volksgezondheid en de verkeersveiligheid zijn
enorm, nog afgezien van het feit dat inmiddels gebleken is welke gevaren dit soort bedrijven met zich
meebrengen voor andere dierhouderijen in termen van uitbraken van dierziekten.
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Aan de Burgemeester, wethouders en de raad van de Gemeente Deurne
Wonen op het platteland was mijn droom als kind, je kon mij altijd vinden bij de boeren in ons dorp. Ik had
het geluk om mijn droom samen met mijn man waar te maken. We wonen in het ouderlijk huis van mijn man
op het platteland. Nee we zijn geen boer meer maar burgers die tot voor een paar jaar terug gelukkig en
tevreden woonden. Onze kinderen werden er geboren en groeiden in alle vrijheid op. Ze kennen nog koeien
in de wei en hadden zelfs het geluk om wel eens pas geboren kalfjes te zien, Met onze buren, burgers en
boeren hebben we altijd een goed contact gehad. Natuurlijk stinkt het wel eens maar dat is de consequentie
van buiten wonen.
Een jaar of tien geleden komt er stil aan een omslag. Een aantal bedrijven stoppen ermee en worden
afgebroken. Er komen echter ook een aantal bedrijven bij, groter dan die er afgebroken zijn. We lezen
de aankondiging in het weekblad dat onze achterbuurman zijn bedrijf gaat ‘veranderen van
inrichting’. Onnozel als we dan nog zijn reageren we niet. Veranderen van inrichting is ons inziens geen
uitbreiding. We zien een bouwput ontstaan achter de twee huidige stallen en vragen ons nog steeds af
wat daar gaat gebeuren. In een zeer kort tijdsbestek zien we een joekel van een stal verrijzen, het lijkt
wel of er een grote grijze berg in onze achtertuin staat. De twee stallen lijken wel fietsenhokken voor
de grote stal. Ook ten zuiden van ons huis is een zeer korte tijd een stal toegevoegd. Onze omgeving
wordt er niet mooier op. Maar we houden onze mond, ruzie maken met je buren is geen optie.
Maar de overlast groeit, de stank wordt erger, gevolg; s’nachts de raam dicht want slapen in een
varkensstal is niet echt prettig, was buiten drogen en daarna maar weer wassen, buiten eten is ook vaak
geen optie.
Dan sijpelt het protest door en ook in ons dorp komen mensen bij elkaar om een protest af te geven. We gaan
met hen in gesprek en het is een opluchting om te ontdekken dat je niet de enigste bent die steeds meer
overlast ervaart. Als er weer een vergunning in onze buurt aangevraagd wordt peilen we voorzichtig de
mening van onze buren. Voor de meesten is het een ontdekking dat zij niet de enigste zijn. Samen trekken we
op tegen de vergunningaanvraag. We moeten mensen met kennis vragen want we blijven leken in dit soort
zaken.
Tot zover onze individuele overlast; het minderen van ons leefklimaat.
Want…. Als je in deze materie duikt en er steeds meer van weet, komen de zorgen op een ander niveau.
Waar moet dit heen, waar is de grens. Boeren geven aan dat ze moeten groeien om te in hun
levensonderhoud te kunnen voorzien. De prijzen zijn super slecht met volgens hen dank aan de kiloknallers.
80% is export; als dat klopt heeft het weinig met kiloknallers te doen. En als je nu niet kunt leven van 3000
varkens en je groeit naar 6000 en de prijzen kelderen nog meer want er is meer aanbod moet je dan naar
10.000. Waar stopt dit dan. Als alle plannen door gaan in onze buurt zitten hier op een paar kilometer
ongeveer 50.000 dieren. Eng idee…..wat als er weer een ziekte uitbreekt? En mest, ik heb nog nergens
meegekregen dat ze hebben uit gevonden dat varkens minder mest produceren dus meer varkens meer
mest. O ja mestverwerkers, ook al zo’n uitvinding, jammer dat ze zo verschrikkelijk stinken en is het allemaal
wel zo veilig als ze zeggen.
Steeds meer krijgen we het gevoel dat het genoeg is. Er moet een stop op de intensieve veehouderij komen.
Nederland is maar een klein land, er wonen ontzettend veel mensen en die mensen hebben recht op een goed
en gezond leefklimaat. We zullen zuinig moeten zijn op de stukjes groen die we nu nog hebben zodat ook de
kinderen van onze kinderen nog tussen de weides kunnen fietsen en door een bos kunnen wandelen.
Er zijn momenten dat we willen stoppen en er niet meer aan willen denken, het is erg belastend, we zijn
nergens anders meer mee bezig. Maar we zijn er ook van overtuigd dat nu het moment is gekomen dat we
iets moeten ondernemen voor het te laat is.
Daarom gemeente Deurne…………..
Wij willen Asvam niet als onze nieuwe buren!
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Geen vergunningen voor ASVAM
BV aan de Snoertsebaan en alle
andere grote stankbedrijven.

Geachte raadsleden,
GEEN ASVAM B.V. AAN DE
SNOERTSEBAAN !
Met vriendelijke groet,

NEE, IK WIL NIET!
GEEN ASVAM B.V. AAN DE
SNOERTSEBAAN !

Bij deze mijn bezwaar tegen dit
project.

Geen megavarkensbedrijven meer; intensieve veehouderij is niet meer van deze tijd: schadelijk voor de
gezondheid van mens en dier.
Dus volmondig: NEE tegen de plannen van ASVAM BV om zo’n bedrijf aan de Snoertsebaan te vestigen.
Het is in het belang van de Deurnese mensen dat de lokale overheid hier geen toestemming voor geeft.

Aan de Gemeenteraad van Deurne,
Bij deze onderschrijf ik als oud Deurnese volledig het protest en de doelstellingen van de actiegroep Stop
de Stank in Deurne.
Niet alleen moet m.i. het gigabedrijf van de fam. v. Gennip geblokkeerd worden maar elke uitbreiding van
de vee industrie in Deurne en alle andere plaatsen in no. Brabant.
Onvoorstelbaar dat onze overheden zo met de (gezondheid van) de burgers omgaan.
Wie wil er straks nog recreëren in Brabant, toch niemand.
Kan ook niet, het stinkt nu al achter elke boom.
IK WENS DE ACTIEGROEP STOP DE STANK SUCCES IN HUN STREVEN OM DE DEUNESE BURGER
TE BESCHERMEN. EEN TAAK VOOR ONZE OVERHEID MAAR HELAAS LAAT DIE HET AFWETEN.

Geachte vereniging,
Waar is de Gemeente Deurne mee bezig.
De houder van een bedrijf wat daar al gevestigd was, gaat emigreren omdat hij aan de
Snoertsebaan niet mag uitbreiden met zijn varkensbedrijfje.
Enkele jaren later wil de Gemeente de plannen voor een vele malen groter bedrijf goedkeuren???
Alweer zo’n stunt waardoor de bewoners van de gemeente Deurne het vertrouwen in de broek zakt.
Wij willen een gezond milieu er is al genoeg vervuiling door industrie, varkenshouderijen etc in Deurne. Geen
megastallen, geen stank en stront, geen vervuiling door extra vervoerverkeer etc.

Als mensen slim zijn dan gaan ze steeds minder vlees eten.
In een duurzame toekomst passen minder varkens in plaats van meer.
Deurne moet daarom niet meewerken aan een flinke uitbreiding op zijn eigen grondgebied.

Argumenten te over om geen grootschalige intensieve veehouderijen in het buitengebied van
Deurne toe te laten. Nu al past de schaalgrootte niet in Deurne. Wij willen niet de hoofdstad van
varkensland worden.
De gemeenteraad moet de ruggen recht houden, zelf actie nemen, escapades uit het verleden
corrigeren en niet de verantwoording naar de provincie schuiven.
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Hiermede wil ik heftig protesteren tegen de
plannen om ASVAM te plaatsen op de Snoertsebaan
in Gemeente Deurne.
Het stinkt hier in de buurt al veel te veel.
Succes met de actie.

Protest Megastal Snoertsebaan.
- Te dicht bij de bewoonde wereld.
- Overlast van stank.
- Overlast verkeersdrukte door het centrum van de
Zeilberg, wat al duidelijk aanwezig is.

Geen ASVAM B.V. aan de Snoertsebaan! Of waar
dan ook in Deurne.
Ik ben pertinent tegen vestiging van megastallen in
Deurne.

Goeie actie, ik ben tegen varkens en daardoor stank
op de Snoertsebaan.

Twee redenen vind ik belangrijk:
-We willen een leefbaar Deurne, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
-Het buitengebied verandert in een gigantisch agrarisch industrieterrein. (dit in
tegenstelling tot uitbreiden van toerisme in Deurne)
Je vraagt je af waar Nederland überhaupt nog aan begint: varkenshouders gaan failliet,
varkens leveren niets meer op. Een varken op stro met een vrije uitloop naar buiten en genietend van het
daglicht zou ik prima vinden. Ik hoop dat de discussie die jullie voeren ook een andere consequentie gaat
krijgen: dat de consument eindelijk eens meer gaat betalen voor gezond en diervriendelijk vlees.
Ik vraag me af of de destijds door de Deurnese Raad vastgestelde richtlijnen voor
landbouwontwikkelingsgebieden met de komst van dergelijke stal niet overtreden worden?
PA heeft zich toen hard gemaakt voor maximale grootte van het bouw/ontwikkelingsblok. Maar ja,
ondertussen zijn er weer manieren gevonden om op een kleine plek toch zoveel mogelijk dieren te
houden zoals de varkensflat. Dat willen wij toch niet?

Een familie aan de Berktsedijk te Liessel wil aan de gemeenteraad van Deurne met kracht hun protest
uitspreken tegen de vestiging van een mega varkensbedrijf van ASVAM, of wie dan ook aan de Snoertsebaan
28 te Deurne
Er zijn redenen genoeg om te protesteren.
- Stank van intensieve veehouderijen is nu al vaak niet te harden. Ga maar eens ruiken bij van Leunen aan de
Snoertsebaan, en dat is nog maar een klein bedrijf, ook op de Binnenweg staat zo’n groot megabedrijf met
veel stankproductie.
- Door de enorme veestapel staat de volksgezondheid op het spel. Wij hebben regelmatig last van
ademhalingsproblemen, agv. van astma, er hangt al zoveel fijn stof in de lucht op veel dagen, moet er dan
nog meer bijkomen.
- We willen een leefbaar Deurne, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
- Het buitengebied verandert in een gigantisch agrarisch industrieterrein. Alleen financieel gewin lijkt het
motto te zijn bij de gemeente Deurne, ik hoop dat de gemeenteraad deze in mijn ogen
belangenverstrengeling doorbreekt. Het levert nagenoeg verwaarloosbare arbeidsplaatsen, en veel
ongemak en gezondheidsproblemen voor de toekomst.
- Door het vele vrachtverkeer in het buitengebied ontstaan levensgevaarlijke situaties. Als dit doorgaat moet
de Berktsedijk maar afgesloten worden voor doorgaand verkeer, wij willen geen snelweg voor ons huis, het
is nu al veel te druk.
- Als gevolg van overlast door de bio-industrie vermindert de waarde van onze huizen. Spreekt voor zich,
maar minder OZB belasting betalen hó maar, wij pikken dit niet langer.
- Als bedrijven van buiten Deurne worden toegelaten in ons buitengebied, is het einde helemaal zoek! Wie zit
hier in hemelsnaam achter, wie heeft hier persoonlijk voordeel van, laat de gemeente Helmond zelf maar een
oplossing binnen zijn gemeentegrenzen zoeken, en laat van Gennip maar zoeken in een land dat minder druk
bevolkt is, maar niet in onze achtertuin
- We willen minder varkens in plaats van meer!
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Goedenavond,
Het is ongekend dat de gemeente medewerking gaat verlenen aan het realiseren van dit gigantische bedrijf.
Daar zijn wij het niet mee eens.
1. Gigantisch bedrijf, zo groot hebben we nog niet in Deurne
2. hHt betreft hier een ondernemer van buiten Deurne, dit gaat ten koste van Deurnese ondernemers
3. De stank in het buitengebied wordt steeds erger.
De bedrijven plaatsen wel luchtwassers maar deze worden niet altijd gebruikt. Daarnaast staan de deuren
wel eens open. De lucht is dan gewoon niet te harden --> verschrikkelijk. Vooral de kippenbedrijven.
Deurne heeft een LOG maar als hier nog veel meer bedrijven bij gaan komen, dan wordt het niet meer
leefbaar in Deurne.
Wij hebben nu al de reputatie als we in de zomer terug komen van vakantie, dan ruik je vanzelf wanneer je
bijna thuis bent.
Deurne, de groene vallei van de Peel ??
Met vriendelijke groeten,

Hallo,
Middels dit bericht laat ik weten dat ik protesteer
tegen het voornemen van het college van B&W van
de gemeente Deurne, om een vergunning te
verelenen voor de vestiging van een megastal in de
gemeente Deuren.
Ik ben wel geen inwoner, meer, van de gemeente
Deuren, maar heb daar ruim 25 jaar gewoond en
draag Deurne een warm hart toe.
De mooie gemeente Deurne verdient beter.

Geen intensieve veehouderij in het buitengebied,
geen stank, geen 17000 varkens op elkaar gepakt,
NIet nog meer stront en dus stank!

Een bedrijf uit Helmond toestemming te geven om
aan de Snoertsebaan een bedrijf voor 17.000
varkens en een mestfabriek te bouwen????
NEE... DAT WILLEN WIJ NIET......!!!!

Geacht College,
Hierbij een nadrukkelijk verzoek om dit BELACHELIJKE initiatief in de PRULLENBAK te deponeren!
Waar is wat toegezegd en bekonkelt en wordt er met ons belasting geld ROEKELOOS omgegaan.
Hopelijk hebben jullie nog enig intelligent vermogen en laten jullie Deurne niet STINKEN/STIKKEN.
Groet uit de Heerlijkheid Vreekwijk

Stop de stank:
NAMING AND SHAMING!
Publiceer wie voor en wie tegen stemt dan weten we bij de volgende
verkiezingen op wie we wel of niet moeten stemmen.
Ook ik ben tegen de uitbreiding van het aantal varkens in de gemeente
Deurne.
Succes met jullie actie.
Geen ASVAM B.V. aan de Snoertsebaan! Er zijn al teveel varkens in Deurne.
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Ik ben 22 jaar en woon sinds anderhalf jaar samen met
mijn vriend in Deurne. Ik ben echter opgegroeid met
mijn ouders en zussen in het buitengebied van Liessel,
aan de Berktsedijk om precies te zijn, en het was dan
ook best een grote stap voor mij om dat grote mooie
huis op het platteland waar ik 21 jaar heb gewoond en
wat al 100 jaar in de familie zit in te ruilen voor een
rijtjeshuis midden in een van de woonwijken van
Deurne. Ik ben in een heel fijn en liefdevol gezin
opgegroeid en ik heb dan ook niets dan goede
herinneringen aan dat huis. Maar het is niet alleen dat
huis wat me zo waardevol is en wat ik nu soms nog
wel eens mis, het is ook vooral het gebied er omheen
waar ik in die jaren zo gehecht aan ben geraakt. Ik heb
jaren lang intens genoten van de ruimte, het gevoel
van vrijheid en de prachtige natuur daar. Voor andere
mensen stelt het misschien niet zo veel voor, maar ik
had dat leven daar voor geen goud willen missen! En
gelukkig hoef ik dat voorlopig nog niet te missen,
want mijn ouders en zus wonen er nog steeds. Ik kom
nu nog steeds wekelijks bij mijn ouders langs en elke
keer dat ik daar ben kan ik weer genieten van het
uitzicht op de weilanden en de enorme ruimte.
Ik heb een korte tijd op kamers gewoond in
Eindhoven en ik denk dat dat de periode is geweest
dat ik het gebied en die natuur rondom de Berktsedijk zo enorm ben gaan waarderen. Als ik in de
weekenden thuis kwam ging ik regelmatig midden in de tuin staan, met m'n ogen dicht.. puur om die
frisse lucht van het buitengebied op te snuiven en te genieten van de stilte. Ik vergelijk mezelf dan ook
wel eens met Heidi, van die film, die dan ziek wordt van het wonen in de stad en terug moet naar haar opa
in de bergen om te genezen. Ik weet niet of ik echt ziek zou worden van het wonen in de stad, maar ik zou
er wel ontzettend ongelukkig van worden. Ik heb uiteindelijk ook maar 2 maanden op kamers gezeten.
Als ik nu met mijn vriend bij mijn ouders thuis kom gaan we vaak wandelen met de hond, meestal richting
de Brink, en dan hebben we het over onze toekomstplannen. Ik zou namelijk niets liever willen dan ooit
weer terug te keren naar dat gebied, zodat mijn kinderen op de zelfde manier op kunnen groeien, zoals ik
op ben gegroeid. Ik wil namelijk dat ook zij leren steentje ketsen bij de Brink en er misschien zelfs leren
schaatsen, zoals ik dat daar geleerd heb. En dat ze net zoals ik paardebloemen kunnen plukken in de wei
en kikkers kunnen vangen in het slootje achter de tuin.
Ik gun mijn kinderen die mooie jeugd in dat prachtige gebied met alles wat daar bij hoort! Het mooie bos,
de brink, de groene weilanden en de frisse lucht! En iets wat daar zeker NIET bij hoort zijn de megastallen,
hele stukke grond die verloren gaan aan intensieve veehouderijen, mestfabrieken en de enorme stank die
17.000 varkens produceren en die daarbij nog schadelijk zijn voor onze gezondheid ook! Mijn ouders
kunnen nu soms al dagen geen was buiten hangen en moeten soms hun ramen sluiten vanwege de
gigantische stank die hun kant op wordt geblazen. Ik heb 21 jaar tussen de boerenbedrijven gewoond en
ik weet dat daar bepaalde geuren bijhoren, maar dit gaat te ver!! Dit is niet hoe ik ben opgegroeid en dit is
niet hoe ik wil dat mijn kinderen opgroeien!!!
En daarom zeg ik: STOP DE STANK!!!!
En zeg ik: NEE TEGEN DE PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN
B. EN W!!!!

Wij hopen op de verstandigste beslissing die Asvam geen toestemming geeft zich te vestigen op de
Snoertsebaan in de gemeente Deurne
Stel uw burgers niet teleur!!!
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Hallo gemeenteraad van Deurne,

Beste werkgroep stop de stank,

Wij willen bezwaar maken tegen dat ASVAM BV op
de Snoertsebaan een mega varkensbedrijf gaat
bouwen. Enkele bezwaren zijn:
Het gebied waar de ASVAM BV op de
Snoertsebaan een varkensbedrijf gaat bouwen, is al
overbevolkt met varkensbedrijven. De overlast van
de stank is al niet te harden. En dan wilt u er nog
megastallen op gaan bouwen. Dit kan echt niet.
ASVAM BV moet wijken voor een woonwijk in
Helmond. Laat Gemeente Helmond er dan ook zelf
voor zorgen en niet gemeente Deurne.
Het vele vrachtverkeer wat over onze binnen
wegen komt, waar trouwens de wegen niet voor
gemaakt zijn, zorgen voor veel levensgevaarlijke
situaties. De paaltjes langs de weg zorgen ervoor dat
de vrachtauto’s niet aan de kant gaan en zo onze
kinderen van de weg rijden. LEVENSGEVAARLIJK.
Haal a.u.b. de paaltjes weg voordat er ongelukken
komen. En dan komt er nog meer verkeer bij.
Deze aankoop op de Snoertsebaan door de
Gemeente Deurne is spelen met het geld van de
burger. De boer kan hier niet tegenop. En dan zo’n
aankoop te gebruiken om een megabedrijf als ASVAM
BV hierheen te laten verplaatsen. Is dit nou politiek!!!
Wij vinden het tegen elke vorm van rechtvaardigheid.

Bij deze wil ik protesteren tegen de vestiging van een
mega varkens bedrijf en een mestfabriek aan de
Snoertsebaan. Ik vind dat wij in Deurne al genoeg
stank overlast hebben dus om nog meer zit ik echt
niet verlegen. Niet alleen vanwege de stank maar ook
vanwege de gezondheid vind ik het beleid van de
gemeente Deurne erg onsociaal.
De bedrijven worden maar steeds groter en groter en
ik als burger kan daar blijkbaar steeds minder tegen
doen. Ik dacht dat de gemeenteraad voor haar
burgers op moest komen maar blijkbaar geldt dit
alleen voor de grote bedrijven en voor bedrijven
buiten Deurne.
Wie komt er dan op voor mijn recht als burger?
Wie zorgt ervoor dat ons milieu leefbaar blijft?
Wie betaalt er mijn rekeningen als ik vanwege de
milieuvervuiling van deze bedrijven ziek wordt ,
longproblemen krijg etc.?
Mijn huis wordt door deze gang van zaken ook steeds
minder waard, wat ik niet terug zie in de
onroerendgoedbelasting.
Ook zal het steeds moeilijker worden om in de
toekomst mijn huis in het buitengebied te verkopen.
Werkgroep ik steun jullie initiatief van harte!
Gemeente Deurne kom op voor al uw burgers en niet
voor een select groepje!!!!!

Stop megabedrijven.
Hopend op een afwijzende beslissing, verblijven wij.
Met vriendelijke groet,

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij betuig ik mijn oprechte steun voor uw activiteiten tegen de komst van een varkensbedrijf aan de
Snoertsebaan van de familie Van Gennip met 17.000 varkens. Onlangs las ik nog een artikel in het Eindhovens
Dagblad van zaterdag 31 december 2011 over deze familie. Het is al erg genoeg dat de varkensboeren hun
geld moeten verdienen over de ruggen van de varkens heen, maar de manier waarop deze familie boert heeft
niets meer te maken met op een normale manier je brood verdienen. Het gaat hier om een ongelofelijke
expansiedrift die ronduit afstotend te noemen is. De gemeente Helmond is dolblij dat ze van deze boer af zijn
en de gemeente Deurne zou iemand moeten accepteren die immer de grenzen opzoekt? Vreselijk.
Hoeveel extra stank en fijn stof dit oplevert voor de inwoners van Deurne en Griendtsveen.
Daarbij komt dat deze familie er geen boterham minder op eet als dit bedrijf er niet
komt. Dit soort praktijken moeten een halt worden toegeroepen. Het gaat hier om
een familie die allang 'binnen is' en de inkomsten van dit bedrijf totaal niet nodig
heeft. Misschien wel grappig om aan te halen: Antoon van Gennip zegt in het artikel
"ik kan niet tegen de ammoniaklucht"! Moeten wij inwoners van Deurne dat dan wel
kunnen?
Ik hoop echt voor Deurne dat we dit gedrocht tegen kunnen houden! Ik wens u dan ook
heel veel succes met uw actie. Met vriendelijke groet.
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Ik ben sterk tegen de vestiging van megastallen aan de Snoertsebaan, het zal de leefbaarheid voor Liessel
sterk negatief beïnvloeden.
Tevens zal het de toeristische ontwikkelingen rond de plas van de Hoogdonk sterk beperken.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van
Gemeente Deurne
Geacht College
Betreft: zienswijze / bezwaar; bouw varkensbedrijf met
mest be-en verwerking op locatie Snoertsebaan 28 in
Liessel.
Het is zeer triest dat een Gemeentebestuur medewerking
verleent aan het vestigen van een grootschalige
varkenshouderij met mest be- en verwerking aan de
Snoertsebaan 28 in Liessel
Deurne stikt toch al in de stallen.
Bij aankoop van onderhavige locatie zijn inwoners van
Deurne buiten spel gezet door het gemeente bestuur: om
dan als klap op de vuurpijl het voor -touw te nemen tot het
vestigen van het geplande bedrijf:
En ook nog van een varkens houder uit een andere gemeente!!! Niet te bevatten!!!.
De naam[Deurne Strontput van de Peel] wordt op die manier: letterlijk en figuurlijk helemaal waar
gemaakt!!!.
Verloedering en verzieking van het leefklimaat in het buitengebied staat blijkbaar bij het
gemeentebestuur hoog in het vaandel; we zijn als bewoners van het buiten gebied dit beleid spuugzat!!
De gezondheid van de inwoners van het buiten gebied staat op de eerste plaats:en daar kan of wil
blijkbaar niemand garanties voor geven ook het gemeentebestuur niet.
Blijkbaar bent U doof voor de argumenten die de inwoners hierover aandragen.
Niet willen luisteren :brieven niet beantwoorden over dit onderwerp is blijkbaar tekenend voor de
arrogantie van het bestuur Gemeente Deurne.

College van gemeente Deurne,
Bij deze protesteren wij tegen de vestiging van Asvam BV in de gemeente Deurne.
Onze redenen hiervoor zijn de volgenden:
- Stank van intensieve veehouderijen is nu al vaak niet te harden.
- Door de enorme veestapel staat de volksgezondheid op het spel.
- We willen een leefbaar Deurne, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
- Het buitengebied verandert in een gigantisch agrarisch industrieterrein.
- Door het vele vrachtverkeer in het buitengebied ontstaan levensgevaarlijke situaties.
- Het toenemende vrachtverkeer op de doorgangswegen zorgt voor veel geluidsoverlast voor de
omwonenden.
- Als gevolg van overlast door de bio-industrie vermindert de waarde van onze huizen.
- Als bedrijven van buiten Deurne worden toegelaten in ons buitengebied, is het einde helemaal zoek!
- We willen minder varkens in plaats van meer!
- Financieel/ zakelijk belang van een eenling mag NOOIT ten koste gaan van het welzijn van een hele
gemeente.
Met vriendelijke groet,
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Geachte lezer,
Graag maak ik gebruik van de mogenlijkheid te
protesteren tegen de toename van vervuiling door de veeindustrie.
Vooraf:
(Enorm) grote bedrijven zouden per afgeleverd dier
schoner kunnen werken, maar het is de vraag of dit ook
gebeurt. Voor de vee-industrieel is er maar één hoofddoel
en dat is winst (de knikkers). Van buiten af (via wetgeving
plus handhaving) zal afgedwongen dienen te worden dat
dier, milieu en mens er beter van worden.
De nieuwe megastal aan de Snoertsebaan kan weliswaar diervriendelijk, mens- en milieuvriendelijk werken,
maar het is zeer de vraag of dat gebeurt. De politiek zou moeten nagaan of er gecompenseerd qua aantallen
(elders net zo veel varkens verdwijnen als er hier bijkomen). Op zich is het prima als de vee-industrie zelf de
mest verwerkt. In theorie kan dat ook prima zonder schade voor het milieu, maar ook hier zal er van buiten
flinke druk gezet moeten worden om te investeren in luchtwassers etc. door het bedrijf. Controle achteraf op
de doelen op het resultaat is daarbij van wezenlijk belang: doel niet gehaald = minder dieren in de stallen.
Tot slot: het bedrijf ligt wel heel erg dicht bij de Peel. Een van de laatste stukjes natuur in de buurt. En laat
die Peel nu juist extra last hebben van de vermeste lucht uit de vee-industrie! Extra luchtvervuiling kan dus
echt niet. Minder wel. Daar zou het megabedrijf aan kunnen bijdragen door varkensrechten uit de omgeving
weg te kopen en schoner te werken.
Voor de politiek een kans om dier, milieu en mens een "schonere" toekomst te bezorgen.

In Deurne en directe omgeving
stinkt het al erg genoeg. Nog meer
vakens in megastallen is funest
voor de leefomgeving.

Wij zijn hier fel op tegen!

Gemeente Deurne stop daar nu
eens mee, en bouw het aantal
varkens en kippen etc. af.

Gemeenteraad neem je
verantwoordelijkheid.

Gemeente Deurne,
Bezint voor ge
begint……………..

Aan de leden van de gemeenteraad Deurne,
Hierbij geeft ik te kennen dat ik absoluut tegen meer vervuiling ben van de lucht, die gigantisch toeneemt
door bedrijven zoals ASVAM, gepland aan de Snoertsebaan. Onvoorstelbaar dat er zo met burgers gesold
wordt in het belang van…, ja van wie? Extra inkomsten en werkgelegenheid? Versus gezondheid. Kan in
dit geval nooit opwegen.
Wat mij betreft zitten we nu al over de oren in de ‘rommel’ en de stank van naburige bedrijven o.a.
bedrijven aan de Hanenberg. Dit is al te dichtbij.
NIMBY, maar ook niet bij de buren in bv. Helmond. Helemaal niet dus.
HET IS NOG NIET TE LAAT!

Wij zeggen keihard NEE ! tegen de vestiging van ASVAM b.v. in Deurne.
Wij staan achter de argumenten die vereniging Stop de Stank heeft tegen de vestiging van ASVAM.
Dit mag gewoon niet gebeuren!!!
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Bravo Stop de Stank! Een fantastische actie.
Het college van Deurne is volledig de weg kwijt!!!
Schande.
Is er iets bekend over de reden waarom het college
hier in trapt? Is dit handjeklap misschien?
Geen nadenkend inwoner wil dat Deurne door
veefabrieken bezet wordt.
Een juridische actie, indien nodig, zal ik ook zeker
steunen.
Nu moet het stoppen!
Laten we ons aansluiten bij de slimste regio van de
wereld en niet de smerigste regio van de wereld
willen worden.
STOP!!!
Bedankt.
Protest tegen Nederlandse megastallen in Duitsland

Hallo B&W van Deurne,
Wij willen geen mega-bedrijf voor de deur, want dat is veel te slecht voor de omgeving, natuur, en vooral
onze gezondheid.
Ook de kleinere bedrijven zijn de dupe, als die moeten opboksen tegen die grote stallen !!
Er zijn genoeg alternatieven om dit kavel te gebruiken. b.v een dierenopvang.
Alleen al de vergezichten die deze grote stallen blokkeren !
We hebben al een keer bezwaren ingediend met heel veel mensen uit de omgeving, dus ik spreek niet alleen
voor mezelf. En als het moet gaan we dit wéér doen.
Ik had begrepen dat ASVAM zich teruggetrokken had.
DUS WIJ ZEGGEN NEE.
HET GEBEURT NIET IN ONZE STRAAT !!!!!

Aan de leden van de gemeenteraad Deurne,
Bij deze wil ik u laten weten dat ik TEGEN vestiging ben van een varkensstal en een mestfabriek van ASVAM
op de Snoertsebaan. Wij zitten al nagenoeg elke dag in de stank door het kippenbedrijf van van den Berg
(Hanenbergweg). Ook ruiken we regelmatig de stank van varkensbedrijven. Een stukje fietsen of wandelen
richting Snoertsebaan is geen pretje. Er zijn al teveel bedrijven. STOP HIERMEE!!

GEEN 17000 varkens aan de Snoertse baan !!!
Is het hier nog niet ongezond genoeg ?
Stinkt het nog niet genoeg ?!
We willen MINDER VARKENS !!!
We worden nu al vaak misselijk van de stank .
MINDER VARKENS, NIET MEER !!!

Ik ben absoluut tegen de vestiging van Asvam.
We hebben al meer dan genoeg stank en overlast
van de varkensbusiness.
Minder in plaats van meer! Zet die stallen maar op
het industrieterrein in Helmond: beter nog zet ze
niet of ergens ver weg van woonconcentraties.

Hallo,
Via deze mail willen wij onze steun bevestigen die wij geven aan jullie actie tegen de komst van Asvam b.v.
aan de snoertsebaan in Deurne
Veel succes

Ik sta helemaal achter jullie !
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Beste Gemeenteraadsleden,
i.c.c. Vereniging Stop de Stank,
Bij deze wil mijn proteststem in alle hevigheid laten horen tegen de vestiging van een Megastal van
ASVAM B.V. aan de Snoertsebaan (28) om een aantal zeer grondige en rechtmatige redenen.
- De provincie heeft al een Megastalverbod uitgevaardigd voor bedrijven boven de 1,5 ha.
- Staatssecretaris Henk Bleeker vindt dat er in Nederland geen plaats moet zijn voor Megastallen omdat
dat de argrarische sector uitholt en de natuur in het buitengebied en de leefomgeving ernstig aantast. Hij
pleit ook voor de gezinsbedrijven of kleine familiebedrijven.
Verder:
- Stank van intensieve veehouderijen is nu al vaak niet te harden.
- Door de enorme veestapel staat de volksgezondheid op het spel.
- We willen een leefbaar Deurne, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
- Het buitengebied verandert in een gigantisch agrarisch industrieterrein.
- Door het vele vrachtverkeer in het buitengebied ontstaan levensgevaarlijke situaties.
- Als bedrijven van buiten Deurne worden toegelaten in ons buitengebied, is het einde helemaal zoek!
- We willen minder varkens in plaats van meer!
- Niet alleen de burgers, de volksgezondheid, ons buitengebied en het milieu zijn de klos maar ook
Deurnese boeren! Volgens het Landbouw Economisch Instituut (LEI) verdwijnt de komende jaren 60% van
de varkensbedrijven. Dat is logisch. Welk gezinsbedrijf of klein familiebedrijf kan concurreren met
machtige, kapitaalkrachtige industrieën ? (zoals het imperium van v. Gennip )

Ik protesteer tegen het voornemen van b&w van
Deurne om aan de Snoertsebaan een
megavarkensbedrijf toe te staan. Dit is mijns inziens
zowel uit milieuhygiënisch oogpunt als uit oogpunt
van volksgezondheid een grote vergissing en
onacceptabel.

't Zou verschrikkelijk zijn als de gemeente hier
toestemming voor zou geven. Ook in het kader van
de volksgezondheid is dit onacceptabel.

Nog meer stank? Ondanks allerlei zogenaamde voorzieningen is het nu vaak al
ondraaglijk!
Wat bezielt de gemeente Deurne?
Dames en heren van de gemeenteraad, ik lees hierover niets in uw programma's.
Waarom bent u niet duidelijk richting burger?
Ik noem dit volksverlakkerij!!!
Denk aan uw maar ook aan onze gezondheid.
Waarom moet het mooie Deurne opgezadeld worden met een gigantische
varkensfokkerij? Er zijn toch nog meerdere plaatsen in Nederland waar men terecht kan.
Ben eerlijk en laat eens weten wie van u hier belang bij heeft??

Wij zijn razend benieuwd:
- waarom het College een agrarisch bouwblok waar GEEN dierrechten op zitten per sé voor intensieve
veehouderij wil bestemmen
- waarom het College zich zo inspant om een gigantisch HELMONDS bedrijf naar Deurne te halen.
Hebben we nog niet genoeg varkens?
GEMEENTERAAD, STEEK HIER EEN STOKJE VOOR!
Zeker geen veehouderijen meer in Deurne.
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Wij zijn tegen de
mestverwerkingsfabriek en de
megastallen op de Snoertsebaan
in Deurne.

Ik protesteer TEGEN dit grote
varkensbedrijf op de
Snoertsebaan en ZEKER tegen de
mestfabriek!!!!!

Wij zijn het volledig eens met uw Aan de gemeenteraad van Deurne
standpunt: Geen Asvam BV aan de
Geen 17.000 varkens aan de
Snoertsebaan of elders in Deurne.
Snoertsebaan!
Geen ASVAM B.V. aan de
Snoertsebaan!
Wij protesteren tegen de komst
van ASVAM.

Wij ondersteunen jullie actie van
harte.

Beste Mensen van de Vereniging Stop de Stank
Het is heel goed dat jullie in het geweer komen tegen het belachelijke plan om een Megastal voor varkens te
bouwen aan de Snoertsebaan
Hier moet een stokje voor worden gestoken.!!!
- vanuit oogpunt van dieren welzijn
- vanuit gezondheidsoogpunt voor de mens
- de omgeving die eruit gaat zien als een fabrieksterrein
- met vrachtwagens die af- en aanrijden over de smalle binnenwegen
Ook een mestfabriek moet geweerd worden.
Deze bieden geen oplossing voor de problemen.

GEMEENTERAAD EN COLLEGE
Een aantal van de reacties die Stop de Stank ontving, is gericht aan de Raad en/of aan
het College. We versturen deze extra ledenbief daarom ook als officiële brief aan de
Raad van de gemeente Deurne en aan het College van B. en W.

LID WORDEN VAN VERENIGING STOP DE STANK DEURNE?

stopdestank@gmail.com
Contributie:
€10,-- per jaar; jeugd- en gezinsleden €5,--.
Lidmaatschap en giften:
rekeningnummer 19.84.19.112 t.n.v. Stop de Stank Deurne
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Aanhangsel
Milieuvergunningen
die het College van B en W wil verlenen
Adres

Zienswijze t/m

* Belgerenseweg 6
14 juni 2012
Bestaande vergunning voor 890 dieren: 290 zeugen; 600 gespeende biggen (ammoniakemissie
1.702,8 kg NH3; geureenheden 11.399,6 OUE/s; fijn stof 96.890 kg)
Nieuwe vergunning voor 1.712 vleesvarkens: (ammoniakemissie 907,36kg NH3; geureenheden
5992,0 OUE/s; fijn stof 53.072 kg)
* Moorveld 21
21 juni 2012
Bestaande vergunning voor 35.841 dieren waarvan 29.353 legkippen: 4.664 vleesvarkens; 1.824
gespeende biggen; 29.353 legkippen (ammoniakemissie 5.081,4 kg NH3; geureenheden 58.849,1
OUE/s; fijn stof ? kg)
Nieuwe vergunning voor 37.015 dieren waarvan 29.353 legkippen: (ammoniakemissie 5.081,1 kg
NH3; geureenheden 58.849,1 OUE/s; fijn stof 1.596 kg)
* Halvemaanweg 40a
28 juni 2012
Bestaande vergunning voor 1050dieren: 500 vleesvarkens; 482 vleeskalveren; 68 vleesstieren
(ammoniakemissie 3.194,6kg NH3; geureenheden 31.079,6 OUE/s; fijn stof ? kg)
Nieuwe vergunning voor
1.535 dieren: 233 vleesvarkens; 1302 vleeskalveren (ammoniakemissie 3.954 kg NH3;
geureenheden 51.710,2 OUE/s; fijn stof ? kg)

OF
1.582 vleeskalveren (ammoniakemissie 3.955 kg NH3; geureenheden 56.319,2 OUE/s; fijn stof ?
kg)
*Riet 14
5 juli 2012
Bestaande vergunning voor 19.000 legkippen (ammoniakemissie 1.292 kg NH3; geureenheden
6.460 OUE/s; fijn stof 1.596 kg)
Nieuwe vergunning voor 28.900 legkippen; 42 stuks jongvee; 56 fokstieren (ammoniakemissie
4.458 kg NH3; geureenheden 9.826 OUE/s; fijn stof 2.134,72 kg)

Als u een zienswijze wilt indienen tegen een van deze ontwerpvergunningen
en u wilt dat Stop de Stank u helpt, neem dan contact met ons op.
stopdestank@gmail.com
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