Van: stichting brouwberg [mailto:st.brouwberg@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 13:02
Aan: STATENGRIFFIE; Bauke vd Berg Helmond; anke.vanextelvankatwijk@gemert-bakel.nl;
peter.vanboxtel@gemert-bakel.nl
CC: jvandijck@odbn.nl
Onderwerp: Intensieve veeteelt, met name de geiten, in onze leefomgeving

Vrijdag, 18 november 2016
Geacht College van de Gemeente Gemert/Bakel, (via weth. van Extel)
Geachte raadsleden van de Gemeente Gemert Bakel (via griffier)
Geachte raadsleden van de Gemeente Helmond (via griffier)
Geachte leden van Provinciale Staten van Noord Brabant.(via griffier)
Op woensdag 16 november heeft er een overleg plaats gevonden tussen dhr. Jack
van Dijck, lid van het urgentieteam ODNOB
met bewoners uit de wijk Dierdonk, de wijkraad Dierdonk en de Stichting
Brouwberg. (deze stichting opgericht door de wijkraden van Helmond Noord,
Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis)
Onderwerp: de intensieve veeteelt, met name de geiten, in onze leefomgeving
(voor deze leefomgeving houden wij een straal aan van 5 km, de risicozone volgens
RIVM en anderen).
Dit overleg vond plaats op verzoek van uit de omgeving omdat tot nu toe was er
geen enkel verzoek gekomen voor een overleg vanuit de Gemeente Gemert/Bakel
of van de initiatiefnemer van uitbreiding van huidige geitenhouderij en vestiging
van een nieuwe geitenhouderij.(ondanks schrijven van ons aan het college van
Gemert/ Bakel).
De heer van Dijck deelde ons mee dat het urgentieteam was ingeschakeld/benaderd
door de aanvrager van de vergunning de heer Knoops.
Conclusie van Stichting Brouwberg:
op dit moment zien wij geen enkele reden voor verder overleg via een soort van
mediator zoals de heer Jack van Dijck.

Overwegende de unanieme motie van de raad en college van de Gemeente
Helmond over dit thema

laten wij voorlopig verdere besprekingen over aan onze gekozen
volksvertegenwoordiging, de gemeente raad van Helmond.

Het resultaten van dit overleg zal van grote invloed zijn voor ons verdere handelen.

Wij verzoeken onze volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad van Helmond,
alle maatregelen te nemen, overeenkomstig de door uw aangenomen motie en
ons hiervan op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet
Stichting Brouwberg,
M.J.F. van Hees, voorzitter
R. van Lierop, bestuurslid
p.s.: wij verzoeken de griffiers deze mail door te sturen naar hun statenraadsleden.

