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Samenvatting


Intensieve veehouderij wordt door 57% van de respondenten gezien als economische pijler die
van wezenlijk belang is. 4% vult het antwoordde ‘weet niet’.



44% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling: ‘Deurne telt teveel bedrijven in de
intensieve veehouderij’, echter 33% is het (zeer) oneens met deze stelling.



67% van de respondenten ervaart niet of nauwelijks (enkele keren per jaar) geuroverlast
veroorzaakt door de intensieve veehouderij. 33% ervaart geuroverlast maandelijks of wekelijks.



80% van de respondenten ervaart niet of nauwelijks (enkele keren per jaar) overlast op andere
vlakken dan geur, veroorzaakt door de intensieve veehouderij. 10% ervaart maandelijks overlast
op andere vlakken dan geur, veroorzaakt door de intensieve veehouderij. 9 % ervaart wekelijks
overlast op andere vlakken dan geur, veroorzaakt door de intensieve veehouderij.
o



59% van de respondenten vindt dat de overheid niet moet ingrijpen. 36% procent van de
respondenten vindt dat de overheid wel moet ingrijpen om de overlast terug te dringen.
o



Van de 36% van de respondenten die vinden dat de overheid moet ingrijpen is het meest
gekozen antwoord op de vraag ‘Op welke manier moet de overheid ingrijpen?’: ‘Een
wettelijke stop op het aantal dieren binnen onze gemeente’ (81%). Als tweede meest
gekozen antwoord zegt 71% van de 36% van de respondenten ‘Strengere controles op de
agrarische bedrijven’.

45% is het (zeer) eens met de stelling ‘De intensieve veehouderij in Deurne vormt een gevaar
voor de volksgezondheid’. Echter is 33% het (zeer) oneens met deze stelling.
o



Van de 19% die overlast op andere vlakken dan geur ervaart, ervaart 26% dat de
veiligheid in het geding komt veroorzaakt door intensieve veehouderij.

Van de 45% die het (zeer) eens was met de vorige stelling, ervaart 33% zelf
gezondheidsklachten waarvan wordt vermoed dat deze door de intensieve veehouderij
worden veroorzaakt.

3% van de respondenten is werkzaam in de intensieve veehouderij.
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Intensieve veehouderij in Deurne
Deurne is van oudsher een agrarische gemeente met tegenwoordig zo’n 400 veebedrijven. Mogen we
trots zijn op de Deurnese boeren? Of zorgt de intensieve veehouderij juist voor overlast?

1 ‘De Deurnese intensieve veehouderij is als economische
pijler van wezenlijk belang voor de gemeente Deurne.’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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57% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘De Deurnese intensieve veehouderij is als economische pijler
van wezenlijk belang voor de gemeente Deurne.’, 24% is het er (zeer) mee oneens. Het meest
gekozen antwoord is "Mee eens" (36%).
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eens









Mee eens



1 op 3 vrachtwagens zijn direkt landbouw producten aan het vervoeren van de
producenten naar verwerkers en naar consument. bijkomend nog de indirekte
bedrijven die er mee samenhangen
De agrariërs zorgen ervoor dat vele ondernemers door hen aan het werk kunnen
blijven. En die ondernemers splenderen weer bij MKB, en die splenderen weer
elders etc etc
De intensieve veehouderij brengt veel werkgelenigheid mer zich mee.
Er werken heel weinig mensen in deze ‘bedrijdstak’ en de milieu nadelen zijn groot
voor alle mensen in Deurne
Geeft werkgelegenheid en geeft een grote bijdrage aan de economie
Het zou heel arrogant zijn om onze bijdrage aan de productie van voedsel terug te
schroeven wetende dat door schaal vergroting overlast en millieu last tot Een
minimum Kan worden beperkt.
Zorgt voor werkgelegenheid in regio en sponsoring van verenigingen en activiteiten
Bepaald het landeschappelijke beeld, voorkomt dat alles industrie is en alles
volgebouwd wordt met woningen.
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Dit is mijn persoonlijke indruk dat deze nog voor Deurne nog van wezenlijk belang
is. Ook omdat er teveel te snel moet aanpassen en moderniseren en investeren en
veranderende wetgeving en actiegroepen die nogal nadrukkkelijk de media
opzoeken met krachtige one liners”
Hier dient een goed samenspel te zijn tussen burgers met een fijne neus en de
mensen welke zorgen voor ons stukje vlees en ander eten. Als je je ergert aan een
vorm van hinder ga dan in een grote stad wonen om tot de ontdekking te komen
dat daar ook ongezonde hinder is.
Net als andere bedrijfstakken
Op zich kan het een goede economische pijler zijn voor de gemeente Deurne.
De ontwikkelingen in de veehouderij leiden nog steeds tot vermindering van het
aantal bedrijven en vergroting van de blijvende bedrijven. Daarmee kun je hen
steeds meer op een lijn gaan beoordelen als de industriële bedrijven in Deurne.
Geen aparte behandeling of nadruk nodig tov andere bedrijven. Alle bedrijven
samen vormen de economische pijler.
Door mijn afkomst uit een trots boerengeslacht blijf ik hierin op de vlakte. Als ik kies
voor het belang van de economische pijler ben ik me bewust van de rol die gespeeld
is door de boerenleenbank en later de rabobank in deze kwestie.
Enerzijds moeten we naar duurzamere oplossingen zoeken en anderzijds weet ik
niet precies hoeveel veehouders we in stand willen houden.....
Zo is het gegroeid ja, wil echter niet zeggen dat dit toekoms5bestendig is.
Dat was het ooit. De praktijk laat zien dat veel boeren moeten stoppen omdat de
markt van inkoop - verkoop - advies en financiering voor veel boeren geen haalbare
kaart meer was. Van 2006 t/m 2016 is het aantal veehouderijen 50% afgenomen.
Het aantal dieren bleef stijgen. De kosten van de negatieve effecten van de
landbouw worden evenals andere belastende bedrijven niet meegerekend in het
kostenplaatje. Daarbij komt dat regels verder worden bijgesteld om meer
bescherming te geven aan de natuur en volksgezondheid.
De intensieve veehouderij doet het vaak voorkomen alsof zij een grote
werkverstrekker is. Dit is niet waar, door alle automatisering zijn er weinig mensen
nodig. Ook in de toelevering wordt steeds meer geautomatiseerd.
De intensieve veeteelt brengt weinig extra werkgelegenheid met zich mee en is
daarom vooral belangrijk voor het beperkte aantal mensen dat in die branche
werkzaam is.
De intensieve veeteelt heeft een moeizame toekomst. Ze creëert een slecht imago,
en geeft veel overlast. Deurne moet een visie ontwikkelen welke economische
pijlers kansrijk zijn, zoals aanhaken bij Brainport Eindhoven, ontwikkelen van horeca
en recreatie, versterken van dienstensector.
De veehouderij is wel een pijler maar niet op de manier zoals het nu gaat. Boeren
dienen met een innovatieve blik naar de toekomst te kijken en de problemen niet
steeds op het bord van de overheid leggen.
De volksgezondheid moet boven het economische belang staan. Het grootste deel
van het geproduceerde vlees is voor de export, en wordt grotendeels
geautomatiseerd geproduceerd. Wat is mijn profijt hiervan als burger?
Dit Zal tot nu toe zeker zijn geweest maar het wordt tijd om hier over kritisch na te
denken en we andere focus te kiezen. Het lijkt dat er nog steeds uitgebreid wordt,
daar moeten we echt mee stoppen. Meer kwaliteit en duurzaamheid, geen
iitbreidonh
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Indirecte kosten als mestlozingen, gezondheidrisico's, kapotgereden wegen, veet
transportbewegingen worden niet meegenomen
Is slechts voor een beperkt aantal bedrijven van belang
Niet van belang voor de gezondheid van de inwoners.Economisch belang voor de
gemeente Deurne gering,Het aantal werknemers per bedrijf is klein ten opzichte
van NIET intensieve veehouderij bedrijven.
Veehouderij is prima, maar intensief is niet wenselijk. Deurne zou er zeker niet
economisch van afhankelijk moeten zijn.
Wanneer alle kosten, dus ook milieukosten, van de intensieve veehouderij worden
meegenomen is het economisch rendement nul of negatief. Ook is het bij veel
bedrijven zo dat er inkomen van buiten het bedrijf nodig is om het hoofd boven
water te houden.
We mogen trots zijn, maar.....er zijn véél te véél dieren !!
Agrarische sector in deze vorm bestaat bij de gratie van uitbundige subsidies en een
wegkijkende overheid. De rekening van alle incidenten gaat STRUCTUREEL Naar de
belastingbetaler en NIET naar de sector zelf
Daarnaast zit men op een totaal doodlopend pad (en de overheid doet NIKS of kan
niks)
De beperkte economische opbrengst weegt niet op tegen de megaschade aan mens
en dier. Deze schade doet zich nu al gelden maar zal in de toekomst exorbitant
toenemen. En voor ons als consument: dat zogenaamde lekker stukje vlees wat
alleen te pruimen is met marinade kan beperkt worden tot 1 maal per week!
De cijfers geven een heel ander beeld dan de landbouwlobby ons wil doen geloven.
De maatschappelijke kosten zijn namelijk aanzienlijk hoger dan wat deze sector aan
de economie bijdraagt.
De economische waarde van de veehouderij wordt schromelijk overschat, feitelijk
draait de sector op subsidies.
De grote intensieve bedrijven zijn een gevaar voor de volksgezondheid en de
leefbaarheid van Deurne.
Verder zorgen deze grote bedrijven ervoor dat kleinere bedrijven het niet redden.
De werkgelegenheid die ze creeeren wordt vaak overdreven en ze maken het voor
andere in het buitengebied moeilijk om aan huis te werken. Zzp-ers, b&b's maar ook
gewone mensen die vanuit huis werken ervaren enorm veel overlast (leg
clienten/klanten/gasten maar eens uit waarom het zo ontzettend stinkt bij je huis)
en worden niet serieus genomen.
Door de vergaande automatiseringen en vernieuwingen op het gebied van
veehouderij gaat het hier om een sector waarin steeds minder vraag is naar
personeel. Er kunnen dus slechts weinig mensen 'profiteren' van een eventuele
welvaart in deze sector. Bovendien is het geluid dat je meestal vanuit de boeren te
horen krijgt dat er weinig geld te verdienen is in de sector en dus zou dat betekenen
dat er weinig inkomsten zijn voor de gemeente vanuit deze veehouderijen.
Er is wel veel agrarische gerelateerde werkgelegenheid in Deurne, en deze hoeft
ook niet te verdwijnen.
Feitelijk genereren de bedrijven maar beperkte werkgelegenheid, welke kennelijk
grotendeels met buitenlandse werknemers wordt ingevuld.
Het is toch hopelijk wel zo dat er nog veel meer van wezenlijk belang is binnen
Deurne dan alleen maar intensieve veehouderij, want dat zou diep triest zijn, en
zeer slecht voor de inwoners, waarvan het grootste deel geen varkensboer is!!!
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Het welzijn van welk levend wezen dan ook is altijd belangrijker dan economisch
gewin
Ik denk dat de werkgelegenheid in deze sector redelijk beperkt is.
In de afweging t.o.v. de veroorzaakte schade aan milieu, water, lucht en gezondheid
is er vooral economische schade
Men had zich veel beter kunnen richten op technische bedrijven te behouden of
binnen te halen.Zal nu niet niet meer lukken met het " boerenimago ".
Niet alleen de overlast voor de omgeving qua stank, luchtvervuiling, watervervuiling
en bodemverontreiniging door overbelasting met mest, luchtwasser-residuen,
resistente bacteriën en antibiotica en het doodspuiten van gewassen met Round Up
worden categorisch verzwegen, ook alle andere maatschappelijke kosten
overschrijden verre de inkomsten zoals die worden voorgeschoteld.
Volgens de sociaal economische analyse van 2013 is 9,7 % van de arbeid in
landbouw en bosbouw. Het lijkt mij nodig dat er een nieuwe analyse komt. Zodat
helder is welk aandeel de intensieve veehouderij inneemt op de arbeidsmarkt. En
dan met name ook hoeveel nederlanders/deurnenaren en hoeveel buitenlanders en
hoeveel tijdelijke arbeidskrachten er zijn.
Als dat zo zou zijn, dan wordt het tijd om te stimuleren het op een andere boeg te
gooien
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2 ‘Deurne telt teveel bedrijven in de intensieve veehouderij.’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=442)

30%
24%

25%

20%

20%

19%
16%
14%

15%
10%

7%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Weet niet

44% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Deurne telt teveel bedrijven in de intensieve veehouderij.’, 33%
is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (24%).
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De sector zorgt voor GROOTSCHEEPSE vernietiging van oerbossen en wat er voor
terug komt is SOJA (voor de varkens)
De stront blijft vervolgens achter in onder meer Deurne. En hier is GEEN (ik herhaal
GEEN oplossing voor).
Verwerking kan alleen met grootscheepse subsidie (door de belastingbetaler niet
door de sector). De prestaties van geurwassers (als ze al aan staan) worden
structureel en crimineel overdreven (rendement is geen 70% maar 30%; ook talloze
malen bewezen!!!)
Deurne is als een schil omgeven door intensieve veehouderijen met alle overlast
gevolgen vandien.
Deurne is producent voor een veel groter afzetgebied dan Deurne zelf.
Internationaal zelfs. De lusten vallen bij enkelen in deze regio en de lasten van deze
economische activiteit bij de gehele bevolking. Een zeer scheve verhouding.
Deurne wordt als een schil omgeven door de intensieve veehouderij. Slechts via de
Oude Helmondseweg kun je hieraan ontsnappen.
Dit geldt met name voor de intensieve varkenshouderijen.
Er is overproductie, het product wordt over de wereld gesleept, weinig van de
producten komen rechtstreeks op de Nederlandse markt.
Er is totaal geen evenwicht. Bedrijven dienen grondgebonden te zijn.
Er zitten echt veel te veel (intensieve) dieren op een kluitje!
Genoeg is genoeg waar is anders het einde ?????
Het buitengebied verloedert en na een vakantie is de stank altijd een duidelijk
signaal: we zijn weer thuis!
Het gaat niet om het aantal bedrijven, maar om het aantal dieren.
Intensieve veeteelt moet kilometers ver verwijderd zijn van mensen en te grote
concentratie dieren is niet goed .
Op zich gaat het niet zo zeer om het aantal bedrijven maar om het aantal dieren dat
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Intensief wordt gehouden.
Staat in geen verhouding tot beschikbare oppervlak en het aantal mensen dat er
woont
We produceren vooral produkten voor het buitenland (80%) maar blijven hier
letterlijk met de mest-, stankoverlast, zware industrie er omheen zitten.
Concentreren is nooit goed. Verdeel, zodat minder mensen overlast ervaren.
Deurne heeft teveel dieren. Dat is het knelpunt. De toekomst is aan minder maar
grote bedrijven
Dit is eerst van overheidswege gestimuleerd c.q. toegestaan. En nu moet er vrij
abrupt gesaneerd worden met veel kapitaal verlies geen toekomst perspectief en
oudere boerenstand.
Het is de vraag of de investeringen opwegen tegen het nut om meer vee te houden
Ik bedoel hier bij niet zozeer het aantal bedrijven maar meer het aantel dieren. De
bedrijf grote. En het gaat niet stoppen. als er een boer vergroot om de kosten te
beperken kan de ander niet achter blijven. Het word, en is al een drama voor boer,
burger, dier en milieu.
Ik vind dat als je trots bent op jullie 400 veebedrijven je ook moet zorgen dat die
bedrijven zich aan de regels houden. Met ingrijpen en boetes.
In het verleden gestrooid met vergunningen mede gezien het feit van te
bereidwillige medewerking van de banken.
Teveel is foutieve benaming. zou moeten zijn te grote bedrijven. Omvorming naar
biologische veehouderij is gewenst
Het moeten er ook niet meer worden, danwel geen uitbreiding van bestaande
bedrijven
Kleinschalige veeteelt is beter , geen megastallen.
Te veel kleinschalige bedrijven die in de toekomst door Hun schaal Niet
levensvatbaar zullen blijken de verhandelbaarheid van moest rechten stelt kleinere
varkens bedrijven beter in staat om te stoppen en stelt grotere bedrijven in staat
om groter te worden zodat ze kunnen blijven investeren.
Blijkbaar hebben zij economisch bestaansrecht anders waren zij er niet meer. Dus
waarom zouden het er dan teveel zijn? Vreemde stelling...
Teveel beesten. Niet teveel bedrijven
Uitbreiding niet wenselijk.
Alle kleine bedrijven kunnen door de kleinschaligheid niet aan alle voorschriften van
gemeente/provincie/politiek Den Haag voldoen. Degene die overeind zijn gebleven
zijn genoodzaakt om uit te breiden om zo alle ( vaak onnodige ) te maken kosten
ivm die regeltjes te kunnen uitsmeren over een een groter aantal dieren. Logisch
toch? Het lijken er veel te zijn maar dat valt best mee. De stallen lijken enorm maar
dat moet he want elk varken, koe of weet ik welk dier moet om de zoveel jaar weer
ineens meer ruimte krijgen dus de stallen worden vanzelf enorm. Maar al komt er
een stal bij dan wil dat nog niet zeggen dat er ook maar 1 staartje meer op het
bedrijf aanwezig is.
Het zijn er al vele minder dan 10 a 20 jr geleden
Ieder bedrijf is er een te veel alleen biologische bedrijven verdienen continuiteit
In de loop der jaren zijn er ontzettend veel veehouders gestopt en daarnaast
stoppen nog ontzettend veel veehouders de komende jaren.
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Weet niet



Laatste tientallen jaren zijn er niet tot nauwlijks bedrijven bij gekomen. Laatste tijd
verdwijnen juist steeds meer bedrijven. Aantal stallen neemt wel toe, maar aantal
mensen in Nederland en op de wereld ook.



Zie antwoord vraag 1

8

3 Ervaart u overlast vanuit de intensieve veehouderij; op het
gebied van geur?
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34% antwoordt "Soms (paar keer per jaar)" op vraag "3 Ervaart u overlast vanuit de intensieve
veehouderij; op het gebied van geur?."
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Als je in het buitengebied woont hoort dat erbij, als het maar beperkt blijft tot
af en toe. Anders moet je niet in het buiten gebied gaan wonen.
De meeste bedrijven zijn uitgerust met luchtwassers
De stank die de actiegroep denkt te ruiken komt van lhet riool in het dorp
Een enkele keer ruik ik iets. Maar dit is zeker geen overlast...
Hoezo overlast. Natuurlijk ruik je de dieren weleens, dat komt vaak door het
eten wat ze krijgen of door benauwd weer of juist tegen regenweer. Maar
overlast?? Een paar keer per jaar ruik ik het ja maar overlast is een veel te groot
woord. Als je in een wijk woont heb je vaker de brandlucht van de BBQ van de
buurtgenoten dan van een dierengeur. Is dat overlast? och denk je dan, de
buren hebben een gezellige avond, en als dat een paar keer per jaar is dan ga je
daar niet over klagen.
Ik ben zeer tegen intensieve veehouderij, maar dat gezeur over stank van
veehouderij is echt flauwekul. Weet je waar ik dagelijks stank van ervaar? Van
houtkachels en vuurkorven. Dat is overigens ook nog eens veel slechter voor de
longen en gezondheid. Maar ja, dat is natuurlijk niet populistisch om hier tegen
te zijn.
Ik woon aan de rand van een woonwijk in de Zeilberg (jagerweg), een keer per
jaar hebben we last van stank door het blubberen van een maïsveld naast onze
woning. Alleen komt dit niet door intensieve veehouderij.
Vind het in eindhoven en amsterdam veel meer stinken
Vroeger, zeg 30 jaar geleden toen familie hier al woonde, kon de was die buiten
hing na drogen stevig naar ammoniak ruiken/stinken. Nu is daar geen sprake
van: adres Zaan - Deurne
Wat heet overlast ? Je ruikt soms wel eens wat als een farmer zijn gier verwerkt
in het grasland, maar dat noem ik geen overlast.
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Alleen als het weer tijd is dat er mest mag worden uitgereden en dat hoort
erbij
Als ik in het buitengebied ga fietsen
Als ik langs de bedrijven kom
Bij bepaalde weersomstandig heden hang er een amoniak lucht
De geuroverlast is echt een probleem! Deze treedt vooral op in de
zomermaanden als het windstil weer is (en dus lekker om de ramen op te
zetten en buiten te zitten) en leidt tot gezondheidsklachten!
Geur maar dat is onvermijdelijk en wat is overlast?! het blijft niet te lang
hangen.
Ik vind het vreemd om een paar keer per jaar de geur van gier te ruiken juist
midden in de nacht. Dit doet mij vermoeden dat er illegaal wordt uitgereden.
Helaas kan ik niet aangeven waar precies het vandaan komt.
Ik woon in het centrum, dus nauwelijks last.
In mijn eigen woonplaats (Liessel) ervaar ik weinig geuroverlast. Er zitten hier in
de buurt dan ook weinig intensieve bedrijven. Als we gaan fietsen - met name
in het gebied Wittedijk / Ommezwanksedijk) is er bijzonder veel geuroverlast.
Maar van (sluip)verkeer, oude auto's en brommers !!!!!
Tijdens het wandelen/fietsen. Bij wind meer last van de stank
Tijdens mest uitrijden
TIjdens mijn wandelingen vaak.
Vooral bij warm weer. Luiken worden dan na zonsondergang ongeoorloofd
geopend. Laat dat nou net de momenten zijn dat burgers buiten van de warme
zomeravond willen genieten!
Afhankelijk van de windrichting. Bij NW-wind geen probleem. Bij windstil weer
soms een sterke geuroverlast ook in een recreatiegebied als het Zandbos. Daar
kun je soms niet recreëren vanwege de stank.
Als de wind in het oosten en zuidoosten zit vooral in de warme zomers
Als ik terugkom met de trein dan ruik ik regelmatig de geur van varkens, als ik
buiten de was droog, kan deze geur er in voorkomen.
Bewoon een voormalige boerderij die gelegen is tegen het voorheen
genoemde LOG gebied. Ik ervaar de stank minder erg dan al de geluidsoverlast
van "regulier"verkeer en lichtvervuiling .
En extra in de zomer. Dan gooien ze de stallen open rond 22.00 uur n dan kan
men niet meer buitenzitten.
Ik woon in het centrum van Liessel. Zelfs dan heb ik soms overlast bij bepaalde
winden.
Maar vaak met fietstochtjes in de omgeving, ruik je te veel.
Met name in de zomermaanden/ in het buitengebied op sommige plekken
haast niet te harden
Niet bij eigen woning wel als ik langs de boerderijen rijd.
Onze mooie streek wordt als fiets gemeente verpest door de geur???onder het
fietsen
Vooral buiten de werktijden van milieu inspecteurs ( weekeind)
.Het eindeloos rekken van afspraken( politiek en de boeren organisatie) ten
aanzien van luchtverbetering en andere afspraken. gelukkig is er nu een
afspraak door de provincie aan gescherpt.
Altijd en overal hangt een vieze zuure geur
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Bij warmer weer is de stank niet te harden
Dagelijks moeten we 's morgens eerst buiten ruiken of de lucht schoon is
alvorens te beslissen om de ramen open te kunnen zetten zodat het huis
gelucht kan worden. En zelfs dat geeft geen zekerheid daar de situatie zo kan
veranderen.
De stank is vreselijk. Je loopt de deur uit en je ruikt de varkens, je rijdt naar
oosten en je ruikt de kippen. Ik heb vaker een soort hooikoorts.
De stankoverlast is zodanig ernstig regelmatig, dat ik mij steeds genoodzaakt
voel dit te melden bij de Milieudienst. Helaas wordt met de klacht helemaal
niets gedaan, ik word zelfs gebeld door iemand van de gemeente met het
verzoek om zelf te gaan achterhalen waar de stankoverlast vandaan komt. Ziet
u het al voor u? Ik ben 70 jaar en ga `s avonds in de auto met een verrekijker en
grote schijnwerper rondrijden om te zien en te ruiken waar illegaal gestort
wordt. :-(
Dus zelfs in het centrum.
Elke dag lucht van de varkens, en daar zitten er heel veel achter onze woning
op de liesselseweg.
Vooral als de wind naar ons toe staat!!!!
Hangt van de wind af. Als hij mijn kant op staat veel vaker dan een paar keer
per jaar, anders minder vaak. Bij mij thuis dus weinig stankoverlast, maar als ik
over de Snoertsebaan rijd stinkt het vreselijk. Het belet mij met de fiets te
gaan.
Het is erg lastig om bij de gemeente een klacht in te dienen over stankoverlast
en andere overlast. Het wordt zo moeilijk gemaakt (en je wordt niet echt
serieus genomen) dat je gauw genoeg stopt met klagen hoe erg de stank ook is.
Het stinkt eigenlijk altijd in Deurne; fietsen in ONS buitengebied is een hel
(zeker bij mooi weer)
Het stinkt heel vaak, je kunt de was dan niet buiten hangen
Als je van vakantie uit het buitenland terug komt ruik je op de A67 al dat je
Deurne nadert. Bah.
Het stinkt hier altijd
Ik ben copd patient en heb er veel last gan
Ik ruik het wekelijks en adem dagelijks de lucht in vervuild met stof, gassen en
bacteriën/virussen.
Ik zit continue in de stank van varkens- en kippenbedrijven. Ook heel veel
overlast van vliegen. Buiten genieten bij zonnige dagen is onmogelijk
geworden.
Kan 's morgens niet zonder meer het raam openzetten om de slaapkamer te
luchten, moet eerst ruiken of het niet stinkt buiten. Zelfs dan kan het gebeuren
dat ik na anderhalf uur op een naar vee en/of mest stinkende kamer aantref
waar ik misselijk van wordt, deze week 2 keer! Ik woon aan de rand van De
Koolhof - Amstel
Luchtwassers hebben de stank niet verbeterd, integendeel, de lucht is nu meer
op 1 punt geconcentreerd, intensiever van geur, en door de koele vochtige
lucht blijft deze veel meer hangen bij windstil weer. Zonder luchtwassers had je
over de hele stal warme droge lucht, die omhoog ging en voor een groot deel
dus ook overwaaide. Doordat de ventilatoren verspreid over de hele stal
waren, ging de varkenslucht ook meer langs je heen. Met andere woorden,
luchtwassers zijn een verslechtering van de geuroverlast.
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Mijn vrouw en ik wandelen graag ( of fietsen ) in het buitengebied. Dat mijden
we nu. We zoeken het verder op
Soms zo erg dat je het aan je speeksel proeft.
Stank , vervuilde lucht.
Ammoniak Lucht en de fijne stofdeeltjes is een basis / reden waardoor mensen
ziek worden en eerder dood gaan
Vaak ik in de avonduren tijdens de illegale lozingen! Melding bij milieu
meldpunt heeft geen resultaat! Krijg te horen dat ik maar moet gaan rondrijden
om de plaats van de overlast te lokaliseren! Stank is dusdanig dat ramen
gesloten moeten blijven!
Wij wonen op 100 meter van een varkensboer. Wekelijks ervaren wij lichte
stankoverlast.
Woon in 't buitengebied aan Helmondse kant en reis enkele malen per week
door de gemeente. Vooral in Deurnes, Liessels buitengebied krijg ik onderweg
last van m'n luchtwegen, soort geur is dezelfde. In m'n woonomgeving ook veel
hinder gehad, maar afgelopen jaar vermindert het. Onze buren zijn m.i. bezig
het bedrijf anders te runnen. En er staan weer geregeld koeien buiten. En daar
hebben we zeker Geen last van.
Zaterdag 6-1 13.30 uur weer een sterke stank. Met name in het weekend
vooral s avonds laat stinkt het vaak, waarom om 22.00 a 23.00 uur hebben de
boeren iets te verbergen? Dit duurt al jaren wordt niets aan gedaan.
Zomers midden in de nacht met het raam open ruik je ineens en zeer sterke
gierlucht, illegale dump
als je de buurt van deurne binnen komt rijden, ruik je de varkensmest
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4 Ervaart u overlast vanuit de intensieve veehouderij op
ander vlakken?
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55% antwoordt "Nooit" op vraag "4 Ervaart u overlast vanuit de intensieve veehouderij op ander
vlakken?."

Toelichting
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Actievoerders zijn overgevoelig voor reuksignalen; er zijn veel meelopers die
tegen zijn omdat dat een zgn. goed gevoel geeft; tegen ...te zijn. Als de
welvaart minder wordt en er weer echt gewerkt moet worden, verdwijnen
vanzelf die gevoelige types bij zeurende inwoners.
Ik kan erg genieten van mooie familie bedrijven doe voor goed , lekker en
betaalbaar voedsel zorgen!
Nee en ben woonachtig in het buitengebied.
Wat is overlast??? zeer subjectief en suggestief!!
Weer die overlast. Soms moet je aan de kant voor die grote tractor of die
bulkwagen, of is de weg wat glibberiger door de bietenvervoer. Maar je weet
gewoon als er ergens dieren zitten dan heb je dat soort verkeer. Niet de hele
dag maar ja je komt ze dan tegen. Overlast nee maar je moet er wel eens
rekening mee houden ja. Maar ook hier geldt weer dat er weer mensen aan het
werk zijn, die geld verdienen en die het weer kunnen uitgeven enz enz.
Adem tekort bij het fietsen in het buitengebied.
Alle bacterieèn die je niet ruikt maar wel meekrijgt als je gaat fietsen in de
regio....
Boeren hebben er nogal eens een handje van om wegen te besmeuren met alle
gevaren van dien.
Dat is dan geur als deze op het land wordt uitgereden maar overlast is te zwaar
hiervoor uitgedrukt.
Echter niet specifiek ( in de mais oogst periode bv veel landbouw tot 's avonds
op doorgaande wegen.)
Geluidhinder door activiteiten op de bedrijven, asociaal weggedrag en
verontreiniging en beschadiging van wegen en laadbomen, rondwaaiende
landbouwfolie enz.
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Het transport van de varkens gebeurd te vaak door zeer lompe chauffeurs die
te hard en agressief rijden en zich daarmee negatief onderscheiden van overige
chauffeurs
Last van mijn longen
Maistijd, groet machine's op de weg
Mest uitvaren
Schreeuwende varkens, veel zwaar landbouwverkeer
Tractoren
Tractoren op de weg
Verkeer en eenzijdig verarmd saaii buitengebied
Verkeershinder door de vele tractoren op de weg. Zowel in de dorpen zelf als
op de belangrijke toegangswegen.
Verschraling van flora, eenzijdigheid aan beplanting
Vervoer van levend vee in de avonduren en zelfs ‘s nachts. Geeft herrie en
stank.
Vervuiling van de wegen
Zwaar trekkerverkeer en vrachtwagens op de weg, vervuild wegdek, dergelijke
periodieke overlast.
Als copd patient heb ik veel last van de verontreinigde lucht in de regio
Als het gaat om illegale mestdumping is de burger (ik dus ook) degene die er
uiteindelijk voor betaalt in de vorm van stank, milieuvervuiling en een hogere
zuiveringsheffing. Ik ga hier uit van een maandelijkse betaling van de
betreffende lasten.
Er is duidelijk uit onderzoek gebleken dat mensen meer last van hun longen
hebben door de intensieve veehouderij. Mijn jongste zoon heeft last van zijn
longen maar het is natuurlijk niet zeker dat het daaraan ligt.
Groot zwaar en vaak erg brede voertuigen door centrum
Het lade en lossen van dieren. de onmens grote machines
Ik woon aan de randweg in Deurne. Bizar grote landbouw voertuigen rijden
hier met grote snelheid over de smalle weg. Drukken auto’s en fietsers van de
weg. Altijd haast en zeer asociaal rijgedrag. Dat is overigens in het hele
buitengebied het geval. De trekkers en machines zijn vaak breder dan de weg.
Inmiddels is aangetoond dat intensieve veehouderij een negatief effect heeft
op gezondheid, o.a. op de luchtwegen. Dat is binnen ons gezin ook merkbaar
door meer klachten en infecties.
Kwaliteit lucht geeft benauwdheid
Naar mijn mening heeft de intensieve veehouderij een slechte invloed op het
milieu in het algemeen.
Transporten van voer, vee, en mest. Omgeving aantasting door de vele
gebouwen. geluidsoverlast van schreuwende varkens als deze 'in de avond en
nacht geladen worden . Geluidoverlast bij bulken van voer, schoonmaken van
stallen
Veetransport s morgens vroeg door het centrum van Deurne
Voertuigen steeds groter op de smalle wegen
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Erg vaak (zeker
wekelijks)



Woongenot neemt duidelijk af. Van de andere kant leer je zo wel de buurt
kennen, en kom je er achter dat vrijwel iedereen vind dat het wel genoeg stinkt
in het buitengebied van Deurne. Diverse mensen hebben connecties / eigen
bedrijf / familie / en durven daardoor niet in het openbaar hun mening te
geven. Als je deze mensen echter spreekt, geven ze wel duidelijk aan dat het
meer dan voldoende stinkt...



Als je Deurne binnen rijdt na er een poosje weggeweest te zijn, word je
vergeven van de stank. Toeristen blijven weg, ze willen niet in de varkenslucht
zitten. Brabant heeft al een slechte naam wat dat betreft. Elke dag adem ik,
mijn kinderen en kleinkinderen de vervuilde lucht in.
Dagelijks zwaar landbouwverkeer met mest over de weg naar het
industrieterrein. Op dit industrieterrein aangrenzend aan een woonwijk wordt
deze mest verwerkt bij twee bedrijven, Biemans en Aldenzee. Bij Zuiden en
Zuidwesten wind ondervindt de wijk vaak stankoverlast van deze twee
bedrijven.
De afname van de insecten en daardoor vogel intensiteit . Half Brabant is een
grote maisvlakte in de mooiste tijd van het jaar. Koeien komen nog nauwelijks
buiten. Wegen worden vernield door enorme bakbeesten van tractoren enz.
enz.
De biodiversiteit wordt enorm geschaad. De stand van de weidevogels loopt
schrikbarend terug. Er is geen patrijs of haas meer te zien.
Iedere centimeter wordt "benut", nergens meer een boomsingel of wat
struikjes of een mooie boom in de wei.
De grote gierwagens
Erg veel veel zwaar vervoer van diervoer, mest, beesten. Liefst midden in de
nacht varkens laden recht onder mijn slaapkamerraam. Boer al eens op
aangesproken. Wordt niets mee gedaan. Wegen worden stuk gereden. Bosweg
is een grote modderpoel. Winters onberijdbaar behalve voor zwaar
landbouwverkeer.
Geluidsoverlast, overlast van veel vee-, voer- en mesttransporten
Wat doet dit (op de lange termijn) met mijn gezondheid en de gezondheid van
mijn kind?
Hoe zit het met de natuur, het valt me op dat er afgelopen jaar nauwelijks
insecten waren en ook (kleine zang) vogels zie je niet of nauwelijks meer. Wat
doet dit met de natuur en het ecosysteem? Hoe worden straks de bloemen en
(fruit) planten nog bevrucht?
Het weten dat er zoveel varkens in de stallen zitten, hoe goed de boeren er ook
voor zorgen en hoe correct ze met de dieren ook omgaan, het blijft voor mij
een naar gevoel geven. Het zijn er teveel. Met koeien/kippen heb ik dit minder.
Het zien van de watervervuiling in de sloten en riviertjes! het zien van de oranje
gekleurde velden die bespoten zijn met Round Up. Het gemis van biodiversiteit
in gewassen, het missen van insecten en vogels, het verminderen daarvan. De
overlast van tractoren en vrachtwagens met mest en veetransporten. Als ik
met mijn fiets onderweg ben zelfs in het dorp wordt ik er soms misselijk en
beroerd van !
Ik erger me dagelijks aan de eentonigheid van het landschap om ons heen:
mais, bieten en verder niets. Dit landschap is het gevolg van de vele
varkensboeren om ons heen..
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Ik heb COPD, dat betekent permanent, niet altijd merkbare last van de kwaliteit
van de (in te ademen) lucht.
In gebieden (op vakantie b.v.) heb ik miunder last.
Ik krijg vaker niesbuien, en heb vaker last van mijn longen, of er slijm vastzit.
Ik vind het onverantwoordelijk dat er veewagens en mestcontainers door de
dorpskern rijden.
Je hoort altijd het gebrom van het koelsysteem
Q koorts gevaar
alles wat te grootschalig is, kan noch voor dier noch voor mens goed en gezond
zijn
Longproblemen en kortademigheid. Volgens longarts Elkerliekziekenhuis (!)
zeer wel mogelijk dat dit verband houdt met luchtkwaliteit cq fijnstof
veroorzaakt door de uitstoot van veehouderijen
T bouwen van grote stallen, dose varkens onder een cover,
Verstening van het buitengebied; totale verloedering van het leefmilieu;
afname biodiversiteit; verdwijnen van insecten, mollen etc etc.; bedreiging van
ons drinkwater (er zijn al tientallen inname punten voor drinkwater gesloten!!
(vanwege doorsijpelen van mestbestanddelen) .
De levensverwachting is 2 jaar lager/minder (bewezen feiten!!!). Overheid kijkt
de andere kant op. Ik maak me continu grote zorgen!!!
Volle wagens varkens, of lege, die over verkeersdrempel voor huis denderen. In
de nacht wordt je ervan wakker, overdag verdriet van zichtbare striemen op
varkens.
Vooral landschappelijk, maar ook vanwege de aantasting van de biodiversiteit
ten gevolge van de uitstoot van meststoffen door de intensieve veehouderij
(vervuiling van de lucht, de beken en de bodem)
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4.1 Op wat voor andere vlakken ervaart u overlast vanuit de
intensieve veehouderij?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op een ander vlak, namelijk:


























Allergie
Angst voor gezondheid.
Astmatische reactie bij buiten zijn.
Bedreiging van de volksgezondheid; afbraak van onze leefwereld
Beschadiging van schitterend Brabants landschap
Bij het uitrijden van mest
Brijvoerberijding
De aanwezigheid van zgn. stankcircels beperkt activiteiten in het buitengebied
De mate van agressie tussen actiegroepen en de veehouderijen.
De stank
Dichtheid van bedrijven bij riscio van ziektes
Eentonigheid van het landschap
Er is een overproductie, maar dat is bovengemeentelijk
Ethisch
Ethisch. Geld verdienen ten koste van levende dieren en er dan vaak nog slecht voor zorgen ook.
Winstbejag ten koste van.
Fijnstof
Fijnstof in de lucht.
Fijnstof luchtkwaliteit
Geen
Geluid en veel te grote werktuigen op de smalle wegen
Geluid en verkeer
Geur (2x)
Geur overlast.
Geur en stof
Geuroverlast en eenzijdig landschap
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Gevaar voor ziektes
Gezondheid (19x)
Gezondheid en milieuschade op korte en lange termijn
Gezondheid, drinkwater
Gezondheid, fijnstof.
Gezondheid, meer infecties
Gezondheidsgevolgen!!!!!!
Gezondheidsklachten
Gezondheidsproblemen
Gezondheidsrisico
Gezondheis (adem)
Grootschaligheid landschap en omgeving
Grote Landbouwmachines overlast op de openbare weg
Grote tractoren met veel te grote aanhangers.
Grote tractoren met weinig licht tijdens mais tijd
Hardrijdende maistrekkers door kern
Heel erg grote landbouwmachines op (te) smalle buitenwegen.
Het rijden met grote vrachtwagens in onze omgeving.
Ik ken mensen die om deze reden verhuisd zijn naar een andere plek in Nederland. Een ander
voorbeeld van een vriendin die hier logeerde en tijdens de fietstochten schrok van de
hoeveelheid stallen die ze tegen kwam onderweg.
Kortademigheid
Kwaliteit grondwater, overlast tarctoren e.d., integriteit van het bestuur
Landbouwvoertuigen op openbare weg, gevaar voor gezondheid
Landbouwvoertuigen/verkeer
Landwegen hebben veel te lijden!
Longen
Luchtkwaliteit
Luchtvervuiling, wat aantoonbaar van invloed is op de volksgezondheid.
Luchtweg klachten
Macht van de sector
Mest fraude
Met fietsen veel vliegjes.
Mijn huis niet voldoende kunnen ventileren van de stank, niet in de tuin kunnen zitten in de
zomer van de stank
Milieu
Milieu en landschapsvervuiling!
Modder op het wegdek, plastic en los prikkeldraad in de bossen, fijnstof en dus ongezonde lucht
Niet fysiek, maar ik vind dat de dieren in de bio-industrie een slecht leven hebben en alleen
dienen als vleesfabriek. Ik heb medelijden met hun en heb daar last van. Mijn eigen last is dus
psychisch.
Onveilige verkeerssituaties
Onzuivere lucht
Ook op beide voorgaande gebieden, maar dat pakt hij niet
Ratten plaag fijn stof
Reuk
Smerige wegen
Stank (3x)
Stank /vliegen/astma
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Stank en ergernis over de miserabele omstandigheden waaronder de dieren gehouden worden
Stank is ondraaglijk en daadoor moeten alle ramen dicht
Stankoverlast
Te veel is nooit goed
Teveel uitrijden van mest
Tijdens fietstochten
Tractoren die vuil niet van de weghalen nadat ze van hun land de weg oprijden
Transport
Transport/verkeer door onze straat
Uitrijden van mest. af en aanrijden van tankwagens.
Uitrijden van tractoren e.d.op wegen
Vaak en veelvuldig uitrijden van mest op het zelfde land bouwuerceel
Veel vrachtverkeer en landbouwverkeer
Veiligheid in het verkeer.
Verhoogde luchtweg en kanker risico.
Verkeer (2x)
Verkeer, groot materieel
Verkeershinder
Verkeersveiligheid
Vervuilde lucht, stank
Vervuiling van grond en water
Zeer jonge chauffeurs op grote machines! geeft onveilig gevoel.
Zicht vervuiling
Zie boven
Zie hiervoor gegeven antwoorden en toelichtingen. Daarnaadt gezondheidsklachten aan
luchtwegen.
Zie vorige vraag
Zie vraag 4
Zie vraag hierboven: de verschraling van de natuur
Ziektes
Zwaar verkeer in buitengebieb

Toelichting
Geluidsoverlast




Veiligheidsgevoel





Geluidsoverlast van ventilatoren, veel (vracht) verkeer,
gezondheidsklachten
Komt alleen voor als er een seizoen mais gehakseld wordt en dat is om de
paar jaar. Gras maaien stoort niet zo
Bodem vervuiling en fijnstof / ammoniak uitstoot
Dat het voor mijn gezondheid onveilig is en daarmee eerder zal sterven.
DOOR DE VARKENSCOWBOYS WORDT DE GEMEENTE DEURNE FINANCIEL
UITGEKLEED DOOR DE CLAIMS DIE DE GEMEENTE MOET BETALEN.
DIT GELD WORDT BETAALD DOOR DE BURGERS VAN DEURNE.
OMDAT ER MINDER GELD IS,WORDT ER GEEN GELD GEGEVEN AAN
ONDERWIJS,ZORG,VEILIGHEID.
DUS OOK TEN NADELE VAN DE INWONERS VAN DEURNE
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Door zoveel dieren zo dicht op elkaar te houden als in deze regio hebben we
een tikkende tijdbom gecreëerd voor pandemieën van ongekende omvang.
De Q-koorts heeft recentelijk voor veel leed in Brabant gezorgd. Nog steeds
zijn er veel mensen chronisch ziek.
Gezondheid is in gevaar
Het risico van een uitbraak met enorme gezondheidsproblemen is
ontoelaatbaar groot. Bovendien is uit onderzoeken gebleken dat er klachten
en ziektes van de luchtwegen optreden. Ik vind dat dit onvoldoende serieus
genomen wordt, met zoveel bedrijven. De problemen van 2002 en later
over hormonen zitten nog in het geheugen.
Ik ben een geboren en getogen Deurnenaar. Ik ben opgegroeid met
boerenkinderen en van huis uit is mij geleerd respect te hebben voor
boeren. Ik zie in toenemende maten dat dit onderwerp Deurne verdeelt.
We zijn totaal doorgeslagen. Politici die ten koste van het milieu en de
veiligheid van andere burgers, mestfraude toelaten. Gemeenteraadsleden
die een actieve rol spelen als boer of laborant in de mestfraude. De
overheid die ons moet beschermen vormt voor mijn gevoel hierdoor een
gevaar voor de gezondheid van mijn opgroeiende kinderen. Dit kan en mag
niet waar zijn. Dit heeft mijn mening in korte tijd verandert van een
voorstander tot een tegenstander. Ik heb het gevoel dat wij als burgers ons
zelf moeten beschermen omdat de overheid en de politiek dit niet doet.
Lukt dit niet op korte termijn overweeg ik te gaan verhuizen. Dit zeg ik als
geboren Deurnenaar met tranen in de ogen maar ik heb dan geen enkele
keuze meer. Dan hebben we het nog niet gehad over de arbeidsmigranten
die hier gevestigd gaan worden en ons dorp onomkeerbaar gaan
veranderen. Ik en de meerderheid van Deurne wil dit niet maar het belang
van een paar boeren en tuinders gaat al jaren boven het belang van een
grote meerderheid van de Deurnenaren. Ik wil niet in deze gemeente
wonen. Als er geen gemeenteraad komt in maart die paal en perk stelt, dan
ga ik opzoek naar een andere woonplaats.
Je kunt bij deze vraag geen meerdere antwoorden aanklikken!
Tractoren op hoofdwegen (langzaam rijdend en waar ze vaak nog niet eens
mogen rijden), vaak met slechte of geen achterverlichting. Als ik met de
motor ben is het vaak gevaarlijk omdat ze veel modder achterlaten op de
weg en dit niet, zoals het hoort, aangeven.
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Veiligheidsgevoel als het gaat om veterinaire ziektes (bv. varkenspest,
mond- en klauwzeer, Q-koorts) die zich door enorme hoeveelheden
opeengepakte dieren en hun transport snel kunnen verspreiden. Veterinaire
ziektes kunnen overslaan op de mens (bv. Q-koorts), en met de Qkoortsaffaire is gebleken dat de overheid niet ingrijpt voordat er bewijsbaar
doden zijn gevallen door de betreffende ziekte. Het preventief gebruik van
antibiotica moet worden gestopt om de groeiende resistentie van bacteriën
tegen antibiotica nu eindelijk eens tegen te gaan. Er zijn nog nauwelijks
nieuwe antibiotica ontwikkeld in de afgelopen jaren, dus MRSA heeft vrij
spel en krijgt er met ongewijzigd beleid nog vele soortgenoten bij.
Daarnaast vind ik het "ruimen" van duizenden dieren in het geval van een
besmetting en het verbranden van evenzoveel dieren ten gevolge van
ontbrekende brandwerende maatregelen getuigen van slecht
rentmeesterschap. Ieder ontwikkeld mens met een beetje compassie zou
zichzelf hiervoor dood moeten schamen. Als de mens blijkbaar niet goed
voor de dieren kan zorgen, moet hij collectief vegetariër worden! Dat zie ik
niet snel gebeuren, dus moeten er regels komen die worden nageleefd. Het
naleven van de regels gaat nooit gebeuren als er geen strenge controles
met bijbehorende boetes komen. En beloningen (subsidies) voor wie het
aantoonbaar wel goed doet.
Ziekten, fijnstof
Ademhalingsproblemen
Biobedrijven zetten mega hallen
Vaak zonder enige inpassing in het landschap
Horizon en landschap vervuiling op grote schaal . Snel bio industrieterreinen
in ruimtelijke ordening opnemen
De gedachte dat een zeug die in zeer beperkte ruimte haar leven S L I J T
slechts goed genoeg is om als fokapparaat te dienen voor varkensvlees. En
dan hebben we het nog niet over de kreupele kippen met doorgezakte
pootjes om hun waterbuiken te dragen.
De geloofwaardigheid van de sector is ernstig aangetast. Economisch gewin
lijkt prio 1.ten koste van alles. Ik vertrouw ze niet meer
De Machines die bedrijven gebruiken worden steeds groter, hebben wel erg
veel plek nodig op de weg! Ook zijn het vaak jonge chauffeurs die een
tractor besturen en ze rijden behoorlijk hard!
De vervuiling van grond, water en lucht is niet in alle gevallen direct
merkbaar maar zal op de lange termijn wel tot problemen leiden.
Gebleken is dat het aantal kinderen in Deurne die lijden aan longziekten
zoals bv astma jaarlijks stijgt!!! Zelf heb ik het regelmatig flink benauwd, iets
dat ik nooit gekend heb, pas sinds 5 jaar dat ik hier woon. En het erge is dat
je dan geen ramen kan open zetten, want door die buitenlucht komt het.
Verder stinkt regelmatig het drinkwater, ik zal nooit uit de kraan drinken, ik
koop altijd flessen water bij de supermarkt.
Tevens vraag ik mij af hoe het komt dat alles buiten, trottoirs, straten,
ramen, kozijnen, en zelfs binnen op de vensterbanken als het raam eens
open heeft gestaan, zwart van kleur is.
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Het weidse platteland. Is een beton en stenen omgeving geworden. Met
dodelijk saaie groene woestijnen. En deze vraag had best en en mogen
kiezen i.p.v of. Want het is ook geluidsoverlast van de grote vrachtwagens
met krijzende varkens. Stank van de stallen en vrachtwagens en
veiligheidsgevoel voor de grote hoeveelheid fijnstof en gifstoffen.
Huid irritatie, kort adem
Ik krijg het figuurlijk benauwd als ik van artsen hoor welke
gezondheidsrisico's de intensieve veehouderij met zich meebrengt
Ik vind het pijnlijk om zo vaak vrachtwagens met varkens naar de slacht te
zien rijden. Is niet meer van deze tijd.
Last van ademhalingsproblemen hetgeen medisch is vastgesteld. Fijnstof,
zie de laatste satelietopnames. De situatie in Deurne is zeer ernstig en
behoort tot de meest vervuilde gebieden van Nederland.
Meerdere antwoorden zijn niet mogelijk. geluidsoverlast. veiligheidsgevoel
Voorts: Deze bedrijven houden mij tegen om in woonwerkverkeer vaker
gebruik te maken van de fiets. Op dagen dat het stinkt
We hebben naast ons op industrieterrein Kranenmortel mestopslag en
verwerking van Aldenzee en Biemans waar we veel overlast van hebben, tot
overlopende tankwagens en ondergelopen bestrating waar mest met een
trekker in een putje wordt getrokken! stankoverlast, maar ook het gebrek
aan controle en optreden. Op klachten wordt allen ingegaan als je de
veroorzaker kent!
Zie voorgaande
Zie vraag 4.
Fijnstof is door de burger zelf moeilijk te meten, maar er wordt wel voor
gewaarschuwd. Overbemesting leidt tot vervuiling van ons potentieel
drinkwater.
Geen over last die specifiek is voor veeteelt bedrijven . Dus slechts over last
die ook bij ander soort bedrijven spelen.
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5 Is de overlast voor u zo groot dat u vindt dat de overheid
moet ingrijpen?
40%

(n=439)

36%
33%

35%
30%

26%

25%
20%
15%
10%
5%
5%
0%
Ja

Nee

Ik ervaar geen overlast

Weet niet

36% antwoordt "Ja" op vraag "5 Is de overlast voor u zo groot dat u vindt dat de overheid moet
ingrijpen?."

Toelichting
Ja














Algemene luchtkwaliteit, dus ook veroorzaakt door het aantal dieren, moet steviger
aangepakt worden.
Als boer wil je groeien, meer dieren, grotere en meer stallen. Daar is hij
ondernemer voor. De vraag is echter, waar ligt de grens?
Het antwoord van de boer is ook duidelijk, er is geen grens.
Beleidsmatig
En scherpe controle
Blijkbaar is voor een aantal inwoners de "overlast" te groot. Milieuoverwegingen
spelen hierbij een grote rol. In hoeverre zijn het de "natuur" belanghebbenden die
hier een punt van maken. Probeer hierin een balans te zoeken met innovatieve
middelen.
Centralisatie tegengaan.
Controle gebruik luchtwassers
De balans tussen lusten en lasten dienst hersteld te worden. Deurne moet ook een
gemeente zijn om te wonen en te recreëren.
De gemeente moet ingrijpen. Zij maakt regels, maar handhaaf ze dan.
Als er door bewoners van de gemeente Deurne gepraat wordt over laksheid van de
gemeente, probeer het dan eerst zelf op te lossen, voordat je gaat naar de
overheid.
De leefomgeving verschraalt, wordt steeds eentoniger. Er komt steeds minder plek
voor de natuur (vogels, insecten) om ons heen. Echt jammer. De boeren bepalen
het landschap.
De mogelijkheden om de fijnstof te minderen / terug te dringen moeten door de
gemeente en betreffende bedrijven onderzocht en toegepast worden.
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De overheid heeft zelf bijgedragen aan wat het nu is. Er is met subsidie gebouwd,
weer met subsidie afgebroken. Het moest steeds groter en meer. Daardoor zijn
familiebedrijven bijna geheel verdwenen.
De overheid moet zorgen dat tussenhandel de boer niet uitknijpt en dat de
consument de goede voorlichting krijgt. Want ook de consument is mede
verantwoordelijk voor wat er nu gaande is.
De overheid is voor mij de gemeente (Deurne) die gedomineerd lijkt te worden
door de intensieve veehouderij. In plaats van adequaat ingrijpen worden gewoon
zelfs gebieden aan de boeren toegewezen waar de overige burgers geen of minder
rechten hebben. Fout pad dus. Geen vertrouwen in gemeente om er daadwerkelijk
iets aan te doen. Daarnaast laten ze de Bosweg ook nog eens onberijdbaar achter.
De schade is hier groot
De veehouderij mag best wat meer verspreid worden over Nederland. Daarnaast
zouden we er goed aan doen als we minder vlees eten om deze planeet waar
Deurne ook op ligt een beetje leefbaar te houden. Het individu wordt al veel
aangesproken in de media, maar wat mij betreft mag de overheid en daarmee ook
de gemeente veel meer maatregels nemen als het om de volksgezondheid en het
milieu gaat. Dat zijn geen populaire maatregels, en daarnaast is dat voor de
veehouders natuurlijk verschrikkelijk. Maar het gaat hier echt om een groter
belang, en er kan met die maatregels ook gezorgd worden dat de veehouders die
stoppen of verplaatst worden hierbij geholpen worden door gemeente of staat.
Dit is een taak voor zowel de landelijke als plaatselijke overheid. Deze behoort zijn
burgers te beschermen.
Eenheid van regelgeving van andere landen, europees en internationaal, zodat
landseigen producten zonder veel transport kunnen worden verhandeld en
gebruikt
Er zouden geen nieuwe bedrijven bij moeten. Bestaande wel de ruimte geven om
bedrijfseconomisch te kunnen blijven draaien.
Geen uitbreiding veeteelt meer in Deurne en omgeving vanwege gezondheid
bewoners.
Grote mestwagens en tractoren met aanhang maishaksel niet door centrum
Helder beleid dat goede belangenafweging maakt zodat bperen duidelijkheid
hebben als ondernemers.
Het gemeentebestuur van Deurne ontkend of onderschat de problematiek! Zie de
reactie van de burgemeester Mak met mestfraude als mediahype en de reactie van
de CvdK Verdonck die mestfraude het grootste probleem van 2017 noemde. De
laatste schat het op waarde!
Het is van het grootste belang dat er geen meer bijkomen. Men zou ook het buiten
houden van vee kunnen stimuleren. Verder zou het goed zijn als het eten van
minder vlees gestimuleerd zou worden. als men vlees eet, pak dan scharrel of
biologisch vlees. dit mag door de overheid gerust gestimuleerd worden. Minder
goedkoop vlees, betekent minder varkens die in de grote stallen moeten zijn.
Ja, alleen al in het belang van de volksgezondheid, die wordt veel te vaak vergeten
Maar de burgemeester vindt het allemaal maar HYPE dus hij doet er niets aan
Nederland en zeker de Peel is te klein voor de gigantische aantallen intensieve
dieren.
Niet meer grote bedrijven toelaten zoals megastallen
Niet vwb geur, maar vwb de oorzaken ervan
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Ik ervaar
geen
overlast










ONMIDDELLIJK EN KEIHARD. In plaats hiervan gaat onze minister (boerendochter)
IN GESPREK met criminelen (mestfraude)
Ze had verdomme aangifte moeten doen bij het ministerie van justitie (op basis van
milieudelicten)!! (en onze CDA burgemeester probeert dit allemaal goed te
praten)!!
Wie zorgt er voor dat fraudeurs worden aangepakt?? of gaat dit OOK in de
doofpot???
Uitbraak van telkens weer ziektes voor de dierenen daarmee gepaard gaande
dodingen .
Zie eerste opmerking
Zie ook het antwoord op vraag 4.1. Ingrijpen suggereert dat er niet al regels zijn. De
naleving van de regels had al moeten worden gecontroleerd en er moeten nu direct
sancties worden opgelegd. Geen convenanten, luisteren naar de ondernemer,
vriendelijkheid meer maar "tough love": wie niet horen wil, moet voelen. De
overheid stelt economisch belang van enkelen boven de gezondheid en het welzijn
van velen.
De boeren moeten dit zelf oplossen
en hun luchtwasser ook op de juiste manier gebruiken
De overheid stelt al vele regels zodat er geen overlast is
Als ik geen overlast ervaar, kan ik niet vragen om overheidsingrijpen.
Als de gegevens over de grote hoeveelheid fijnstof in de Oost-Brabantse lucht juist
zijn, is het zinvoller hierover na te denken en een aanpak te bedenken. Alhoewel
met de ligging van Deurne t.o.v. industrieel Roergebied zal dat niet zo eenvoudig
zijn.
De gemeente heeft de bouwvergunning en Hinderwetvergunning afgegeven en van
de overheid zijn dierenrechten afgegeven. Alles wat er op de boerderijen gebeurt
heeft toestemming gehad van gemeente, provincie en/of politiek Den Haag. Dat is
in en uit getoetst door diverse onafhankelijke instanties (die moet de agrarier
allemaal zelf betalen, ook dat nog. Dat is een 3-5 jarenplan die 10tal duizenden
euro's kosten en een hoop ergernis). En dan zal een burger die midden in het
centrum woont er wel even voor zorgen dat er een stokje voor gestoken wordt. Als
de overheid het niet gewild had dan hadden ze de vergunning/rechten niet moeten
afgeven. En als ze ze wel willen afnemen zoals nu recentelijk bij de nertsenhouderij
gebeurt is (die moeten gedwongen stoppen per 31-12-2023 zonder ook maar enige
vorm van vergoeding of hulp) dan moet daar een evenredige vergoeding voor
tegenover staan. Ze zeggen toch ook niet zomaar tegen een winkelier dat ie z'n tent
moet sluiten en moet opzouten zonder hem uit te kopen. Zijn eerlijk verkregen
rechten waar vaak ook nog veel geld voor betaald is, denk aan de amoniakrechten.
Ik ervaar geen overlast maar het kan zijn dat er regelgeving niet wordt nageleefd of
doelbewust overtreden.
Ik heb gehoord dat het slecht kan zijn voor je luchtwegen. Als er dan aanpassingen
moeten komen aan de stallen omdat de gezondheid in gevaar is ben ik het daar
mee eens. Ik vind dan wel dat de hele samenleving daar aan mee moeten betalen.
De boeren moeten al zoveel vernieuwen aan de stallen keer op keer door nieuwe
milieueisen.
Met dit soort enquêtes worden veel family die deurne groot hebben gemaakt in
een verkeerd daglicht gesteld .
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Weet niet



Van belang dat de overheid goed controleert op milieuzaken en dierenwelzijn.
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5.1 Op welke manier zou de overheid moeten ingrijpen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
90%

(n=159)

81%

80%

71%

70%

62%

60%
50%

40%

40%

40%
28%

30%
20%
10%

1%
Weet niet

Op een andere manier

Boerenbedrijven opkopen en omvormen
tot natuur

Strengere controles op de agrarische
bedrijven

Gebieden aanwijzen in buitengebied waar
geen intensieve veehouderij gevestigd
mag zijn

Beperkingen vastleggen binnen
vergunningverlening

Een wettelijke stop op het aantal dieren
binnen onze gemeente

0%

Het meest gekozen antwoord (81%) op vraag 5.1 Op welke manier zou de overheid moeten
ingrijpen? is: "Een wettelijke stop op het aantal dieren binnen onze gemeente".

Op een andere manier, namelijk:
















Actief bedrijven sluiten/ beperken
Actief beleid in handhaving en reductie van de omvang van de veestapel. Dus niet vergunningen
wijzigen om niet gebruikte bestaande rechten te continueren.
Alleen ruimte voor vergunning van biologische grondgebonden veehouderijen vanaf nu
Apsoluut geen mega stallen bij of in de buurt van bewoning /recreatie
Bewustwording van het belang van ruimte en voeding voor de gezondheid en het derenwelzijn
respect voor dieren het is geen product
Bij bedrijven die stoppen de rechten verkleinen of compleet intrekken.
Bijdragen aan reductie gezondheidsbeschadigende gassen
Boerderijen die schadelijk zijn beperken en terugdringen qua aantal
Boeren alternatieven bieden in ruil voor opheffen eigen bedrijf.
Boeren begeleiden tot andere bedrijvigheid. Los van dit keurslijf van vleesproduceren
Boeren betrekken bij de natuur
Boeren meer stimuleren hun akkerland natuurlijker in te richten, bv met hagen, struwelen en
dergelijke, zodat er meer ruimte komt voor variatie van de natuurlijke omgeving.
Burgers voorrang geven ipv andersom.
Controle luchtkwaliteit/ geurkwaliteit
Controle op methaan-uitstoot en fijnstof.
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Controleren op regelgeveing (mest bijvoorbeeld). Maar ook meer diversiteit van het land. Niet
alleen maar gras of mais.
Denk hierbij aan mestfraude.
Dierenrechten opkopen zodat we minder dieren krijgen
Duidelijke regelgeving voor iedereen hetzelfde, nooit geen subsidies of tegemoetkoming in
kosten geven..
Eenheid van regelgeving wat transport en noodzaak tot uittbreiding beperkt.
Geen nieuwe vestigingen
Geen stropop aantal dieren maar direct een vermindering
Geen uitbreiding aantal dieren en nieuwe technologische ontwikkelingen gebruiken om nadelige
effecten terug te dringen en te verminderen
Geitenhouderijen sluiten, en een geurnorm van 5 odeur voor het buitengebied.
Grondmonsters nemen en bij teveel fosfaat, amoniak etc. het bedrijf meteen sluiten!!!
Handhaven van de wet!
Handhaving. Het is niet meer van deze tijd dat een agrarisch bedrijf binnen de bebouwde kom
gevestigd zit.
Kijken hoe verschillende partijen kunnen bijdrage aan een echte oplossing van minder dieren:
Agrarische sector, Banken, Toeleveranciers, Adviseurs, LTO, Overheid en burgers (ook in de rol
van belastingbetaler) ze hebben immers ook een grote rol gespeeld bij het redden van de
banken!!!!!! "Alle hens aan dek"
Liever, evt. meer, kleine bedrijvende goede voorzieningen dan de grote.
Luchtwassers, en ze ook aanzetten
Meer akkerbouw en kassen
Meer controle op de gebruik van de wegvan de grote landbouwmachines
Mensen bewust maken en mede verantwoordelijk van de situatie en hun eigen handelen daar in.
Mestwetgeving invoeren als in 2000 is voorgesteld
Minder dieren, met uitzondering van biologische veehouderij
Minimale halvering van de veestapel.
Mix van maatregelen mix van bovenstaande aspecten als onderdeel van duurzaam ingezet
beleid, over langere periode dan 4 jaar.
Niet alleen controleren maar ook daadwerkelijk handhaven!
Niet alleen controles, maar ook sancties voor overtreders en vooraf berekenbare subsidies voor
de bedrijven die het beter doen dan de norm.
Omscholingsprogramma voor boeren
Onderzoek naar gezondheidsklachten
Op een verantwoorde en sociale manier komen tot minder dieren
Reductie van aantal dieren
Spreiding van dieren. niet centraliseren.
Steun verlenen voor omvormen tot bio-bedrijven
Strengere eisen aan luchtkwaliteit
Tegelijk met deze maatregelen de luchtkwalitiet blijven testen en eisen verder aanscherpen als
deze niet beter wordt
Voor vee gezondere voeding die minder uitstoot van schadelijke stoffen tot gevolg heeft.
Wettelijke normen aanscherpen ivm hoeveelheid van bedrijven op een kleine oppervlakte
Zie extra toelichting
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Toelichting
















Aan het aantal te houden dieren
Aantal dieren per bedrijf bevriezen en subsidies stopzetten. Als er 25% van de bedrijven
overblijft, is dat nog steeds genoeg om Nederland van vlees te voorzien, zonder te importeren.
Alle veehouderij per direct dier en mensvriendelijk op lokaties waar geen overlast kan ontstaan.
Prijzen voor consumenten zo hoog dat het weer iets exclusiefs wordt. Voor de gezondheid heb je
echt niet zoveel vlees nodig. En export onmiddellijk verbieden.
Bedrijfswoningen moeten kunnen worden omgezet naar burgerwoningen/plattelandswoning.
Boeren ondersteunen
De overheid dient wetten te maken om te komen tot minder dieren. Verder dient de overheid
samen met boeren en andere burgers innovatieve trajecten in gang te zetten naar een
toekomstbestendige productie van eiwitten
De problematiek is al te lang onbeheersbaar gebleken, nu moet er ingegrepen worden!
De sector is ongebreideld gegroeid. Terwijl er al enkele decennia gewezen wordt ook op de
enorme belasting van onze natuur. Het opkopen van bedrijven is een optie, maar ik denk dat er
juridisch erg goed over nagedacht moet worden. De sector heeft al kunnen profiteren van erg
ruime subsidieregelingen op diverse vlakken.
Een vreedzame dialoog tussen werkers in de intensieve veehouderij en burgers dient
gestimuleerd te worden. Hierdoor kan er begrip gekweekt worden en is het mogelijk om prettig
met elkaar te blijven wonen in Deurne. dit kan door de gemeente geïnitieerd worden, met een
goede gespreksleider, waardoor de deelnemers samen kunnen zijn en op een constructieve
manier op de hoogte blijven van elkaars werk.
En pluimveebedrijven verder uit de bewoonde wereld en uit de windrichting, deze zijn 't ergst.
Daar blijven we bewust uit de buurt, al kan dat helaas niet altijd. Erlangs rijden alleen al heeft
diverse keren tot flinke longproblemen geleid.
Grootschalige bedrijven weren. Kleinschalige bedrijven helpen bij de omvorming naar een
milieuvriendelijke bedrijfsvorm. De overheid heeft veel aan de boeren verdient, ze mag nu iets
terugdoen. (n.b. alleen de kleinschalige bedrijven en zelfstandige boeren)
Heb een ambtenaar van de gemeente Deurne gebeld over de stank van varkens.
Deze adviseerde om te gaan verhuizen!!! Wij en onze familie woont al 300 jaar op dit adres dit is
toch te gek voor woorden
Het zou een goede zaak zijn als de burgemeester zich eens beter op de hoogte zou laten stellen
van wat er hier in Deurne ECHT leeft! En dan niet alleen maar op de hand van de boeren zijn! Als
hij zich beter en breder zou laten informeren dan zou hij niet zo verbaasd zijn geweest dat
Deurne zo`n vies stinkend dorp is.
Verder zouden er dan waarschijnlijk wel goede maatregelen worden genomen om al die overlast
te minimaliseren.
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In de raad van Deurne zitten mensen die actief jaren lang de wet hebben overtreden. Mestfraude
valt onder het strafrecht. Waarom wordt er niemand opgepakt. Waarom zijn er nog geen boeren
veroordeelt? 30% vd mest wordt illegaal uitgereden. Dat zijn cijfers vd overheid als u dat weet
waarom is er nooit opgetreden. Wanneer een landelijke krant met deze cijfers komt waarom
wordt door lokale politici alles er aan gedaan om dit toe te dekken. Er wordt voorgesteld alsof dit
enkel rotte appels zijn. 30% vd mest illegaal uitgereden betekent niet dat 30% vd boeren 100%
van zijn mest illegaal uitrijdt. Dat kan gewoon niet. Ik denk eerder dat 100% van alle boeren 30%
van zijn mest illegaal uitrijdt en wat doet de (lokale)overheid toedekken.niets aan de hand. Ik
voel mij niet meer veilig hier. Ik heb het idee dat mijn overheid mij voorliegt. Daarom moet ik zelf
maatregelen nemen om mijzelf en mijn familie te beschermen nu blijkt dat de overheid dit niet
heeft gedaan en in de toekomst ook niet van plan is te doen. De minister die de sector zelf een
oplossing laat aandragen is gewoon beschamend. Dat is het zelfde als een agent een inbreker
betrapt met een TV komend uit een woning en de agent zegt tegen de inbreker dat mag niet kom
met een oplossing zodat u dat volgende keer niet meer doet.
Luchtwassers worden lang niet altijd aangezet, kost te veel energie.
Maar niet boerenbedrijven opkopen die minder intensief zijn en die in vogelvlucht op korte
afstand liggen van erg intensieve bedrijven die wel mogen blijven (zoals gebeurd is bij mijn
broer). Erg krom.
Regelgeving van de overheid moet door gemeente Deurne strenger ter plekkegecontroleerd
worden.
De praat gaat bij heel veel mensen, dat de boeren 's nachts de (reuk)filters uitdoen, dus meer
reuk de lucht in laten gaan. En de praat gaat dan, dat je dus 's nachts nooit controleurs ziet. Wat
de veehouders natuurlijk gebruiken.
En zie dan maar eens de klagende bewoners van de gemeente tevreden te houden.
Vooraf berekenbare subsidies voor de bedrijven die het beter doen dan de norm: zo gaat het
lonen om te investeren in verduurzaming. Maak er een eenvoudige rekensom van, zodat
overduidelijk is dat verduurzamen beter rendeert dan het vinden van mazen in de beperkende
regelgeving, zoals het illegaal lozen van mest.
Zie boven.
Zie namelijk.
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6 ‘De intensieve veehouderij in Deurne vormt een gevaar
voor de volksgezondheid.’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=438)

24%

25%

21%
19%

20%
15%

15%

13%
9%

10%
5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal
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Weet niet

45% is het (zeer) eens met stelling 6 ‘De intensieve veehouderij in Deurne vormt een gevaar voor de
volksgezondheid.’, 33% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens"
(24%).

Toelichting
Zeer mee
eens
















Een burgemeester die spreekt over een ‘mediahype’ sluit zijn ogen voor de
problematiek . De volksgezondheid moet prio 1 zijn ipv intensieve veehouderij
waarvan meer dan 80% bestemd is voor export, én die zorgt voor een aantoonbaar
slechte luchtkwaliteit
Er wordt steeds meer duidelijk hoe schadelijk de enorme hoeveelheid dieren dicht
op elkaar en van verschillende diersoorten dicht op elkaar zijn. De Q-koorts is
inmiddels bekend en gelukkig is er nog geen voor mensen gevaarlijke vogelgriep
uitbraak geweest maar dat lijkt een kwestie van tijd. Het is niet de vraag of het fout
gaat maar wanneer het fout gaat
Fijnstof is een killer
Heb zelf luchtweg en oogproblemen vanwege de slechte luchtkwaliteit, met
uitrijden van mest krijg ik hoofdpijnklachten erbij. Kan niet wandelen vanuit huis om
ons dorp.
Fietsen naar De Peel is bijna onmogelijk vanwege stank
Hoge fijnstofconcentratie
In Deurne ademen we nagenoeg de meest vervuilde lucht in ter wereld!!!!!!!!! Alle
onderzoeken ondersteunen dit feit. Wanneer zien we dit nu eens in?
IRAS-onderzoek is daar duidelijk over.
Uitspraak directeur GGD Zuid Oost Brabant: Niets doen is geen optie.
WHO stelt vast dat uitstoot van fijnstof kankerverwekkend is.
Jarenlang wonen met op 300m een Q-koorts besmette geitenhouderij. Hoe ver wil
je het laten komen?
Met name door het fijn stof en de ook bij omwonenden vastgestelde antibiotica
resistentie.
Recente onderzoeken spreken boekdelen
Ruimschoots bewezen!! (hoeveel rapporten moeten er nog komen??)
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Sinds ik in Deurne woon 28 jaar wordt het elk jaar slechter met mijn longen.
Eerst nooit last van gehad
Volgens mij is dat inmiddels genoegzaam aangetoond in diverse onderzoeken en
b.v. artikelen van huisartsen in de krant.
Zie reactie op 4.1.
Zie toelichting punt 4.1
Als even deurne bent uit geweest en je komt terug dan ruik je weerde lucht van het
vee
Ben astma patiënt en in dat geval is ammoniaklucht niet bevorderlijk.
Direct en indirect, de landelijk bekende ziektes, maar ook door de fijnstoffen die
uitgestoten worden.
Je leest of hoort toch uit de krant of TV allerlei discussies of onderzoeken, die
bewijzen dat de uitstoot per/inwoner te veel is.
Niet alleen in Deurne maar overal
Teveel dieren op een klein gebied
Toen onze zoon uit Deurne vertrok was zijn astma over. er is in de tachtiger jaren op
de ons de Bron nog een groot onderzoek geweest.
Zolang aan doorgaande wegen deze bedrijven zitten en men de windrichting niet
kan ontlopen. Als de gezondheidsrisico's en overlast door maatregelen beperkt
kunnen worden zou dat geweldig zijn.
Zou kunnen, echter er is ook overlast van verkeer, die combinatie is wellicht
gevaarlijk.
Gezondheid kent vele negatieve invloeden, die niet zo direct gelabeld zijn aan
intensieve veehouderij )i.V). De direct labeling heeft impact op de hard werkende
mensen in de iv. Roken, drinken, overgewicht brengen meer schade aan.
Hier ben ik niet van op de hoogte, maar als deze stelling correct is mag daar
inderdaad wat aan gedaan worden.
Ik ben geen expert op het gebied van volksgezondheid, maar zoals ik bij vraag 5 heb
gezegd vind ik dat het aangepakt moet worden.
Ik merk van die stelling niets. Maar kan op andere plekken wel merkbaar of
meetbaar zijn.
Net als de industrie, verkeer e.d. ervaar meer overlast van geur van de foodindustrie
bij ons in Liessel. kan net vertellen wanneer de appeltaarten of de bamiprodukten
worden geproduceerd. en wat te denken van de rooklucht met stoken.
Wanneer er ruimte is voor schaalvergroting ( waardoor investeringen die overlast
en millieu last kunnen beperkte of voor komen ) is dit probleem getackelt.
De boeren worden onterecht in het verdomhoekje geplaatst Door een misplaatst
tunnelvisie.
De controle van de overheidsinstellingen is dermate dat er van geen gevaar
gesproken kan worden
Er zijn veel rapporten geschreven maar die vele rapporten spreken elkaar ook net zo
vaak tegen
Als het een gevaar betrof voor de gezondheid, had mijn schoonvader al lang geleden
dood neer moeten vallen.
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Weet niet



Dit is een hetze tegen hard werkende mensen die voor miljoenen hebben moeten
investeren en voldoen aan de eisen die de overheid stelt . Maar waar de overheid
ook van weet dat veel van deze maat regelen niet , werken zo als ze horen te
werken , en dan de de schuld bij de hart werkende veehouder neer legt, maar de
overheid is de veroorzakers van de ze problematiek .zij moeten dit probleem
oplossen in samenspraak met deze doelgroep en niet maatregelen op gaan leggen
waar veel eeuwenoude family bedrijven in een klap de nek word omgedraaid omdat
de overheid zelf fouten heeft gemaakt en door druk van mensen die op het platte
land komen wonen deze mooie tak veehouderij ten gronde richt.
Het lijkt wel alsof jullie bij alle vragen naar een bepaald antwoord sturen. Niet echt
representatief denk ik.
Kijk eens naar de bomen die rondom de boerderijen staan. En die netjes verzorgde
tuinen. Komt echt niet omdat daar de lucht zo bagger is. En vraag eens na bij de
huisartsen: welke mensen komen het vaakst op spreekuur: de mensen die de hele
dag op een kantoor werken, of die in de fabriek werken, de boeren, de
klinkerleggers, ziekenhuispersoneel??? Ik ga er vanuit dat de boeren niet boven aan
zullen staan met het aantal bezoeken. En die luchtwassers, uitgebreid getest door
weer onafhankelijke onderzoekbureaus En peperduur in aanschaf, kosten elke dag
een vermogen aan stroom, allemaal betaald door de agrarier. En dat allemaal voor
de gezondheid. Als de burger eerst eens bij zichzelf te rade gaat wat dat mobieltje
in hun broekzak en op het nachtkastje voor gezondheidsschade aanricht. En harde
muziek in de disco, en roken/drugs. En onnodig vaak met de auto de kinderen overal
heen vervoeren. En hup 2 keer per jaar met het vliegtuig naar Verwegnistan. Elke 3
jaar een nieuw bankstel want het is niet meer in de mode, die "ouwe meuk" hup op
de afvalberg. Sita ziet maar hoe die het moet oplossen. Je betaald een paar knaken
en je denkt er maar vooral niet meer aan. Dat moet allemaal kunnen, vinden we
heel normaal. Dat zijn allemaal zaken die slecht zijn voor de volksgezondheid. En
dan moeten uitgerekend die hardwerkende agrariërs uit Deurne opzouten????
Want die veroorzaken HET gevaar voor de volksgezondheid, veroorzaken ZOVEEL
overlast?? waar hebben we het over? Via de boeren heb je in iedergeval lekker melk
te drinken en een mals lapje vlees op de BBQ. Huh BBQ? ja dat willen we vaak doen
in de zomer, en hoe dat lapje dan ontstaat, tja daar denkt een burger niet aan. Voor
3,- een mals biefstukje kopen liefst nog als actie. En dat die boer er amper een paar
eurocenten aan over houdt en daardoor weer groter moet worden om de vaste
kosten zoals auto-boekhouder-koffieautomaat-werkkleding etc te drukken vindt de
burger midden uit het centrum van Deurne dan gek.
Roken verkeer en slecht eetpatroon zijn zeker schadelijk, dit is wetenschappelijk
bewezen, dat is van werken of wonen in of rond intensieve veehouderijen niet
bewezen.
Uitlaatgassen van verkeer is het grote probleem
boerderij kinderen zijn gezonder dan uit de burgerij
Zonder informatie, uitleg en argumenten kun je over deze stelling geen oordeel
geven.
Rook-, drink- en eetgedrag van mensen is groter gevaar voor volksgezondheid; zeker
wat kosten van gezondheidszorg betreft. Kijk eens goed rond in Deurne naar
lichaamsgewicht. Huisartsen kunnen de politiek informeren over slechte/goede
gezondheidstoestand van Deurnse bevolking.
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6.1 Heeft u zelf gezondheidsklachten, waarvan u vermoedt
dat die veroorzaakt worden door de intensieve veehouderij?
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Weet niet

(n=196)
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Aandoening luchtwegen
Aandoeningen aan neus en luchtwegen
Aanhoudende luchtwegklachten, sinds plm 2014. Daarvoor zo af en toe.
Ademhaling problemen. Een maand uit Brabant en het probleem is verdwenen. maar als
ik terug in het gebied kom is dit direct weer te merken.
Artsen doen er niet moeilijk over. Die zeggen gewoon "Astma? ja maar u woont in dat
gebied. dat is zeer herkenbaar"
Ademwegen
Als ik door het buitengebied fiets en langs een veehouderij kom dan wordt ik soms
kortademig
Altijd een verstopte neus, ademhalingsproblemen (cara), vaak hoofdpijn, slecht slapen
daardoor.
Astma
Astmatische bronchitis en chronische rhinitis ( evenals nog 3 leden van mijn gezin)
Astmatische klachten als gevolg van te hoge fijnstofconcentratie.
Astmatische klachten.
Benauwdheid ten tijde van illegale lozingen!
COPD
Heb veel last van longen en luchtwegen
Hoofdpijn en verstopte neus
Huidaandoening, bronchitis
Ik heb al twee keer longontsteking gehad zonder andere aanwijsbare redenen.
Ja, last van mijn luchtwegen.
Kinderen met astmatische klachten
Krijg het benauwd van die varkenslucht.Moet elke dag medicijnen gebruiken om dit
tegen te gaan, en dat helpt ook nog niet meestal.
Longen hebben overlast
Luchtweg
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Maak me voortdurend ernstige zorgen (voor mijn kinderen en kleinkinderen) en ik heb
last van astmatische bronchitis
Problemen met ademen, keelpijn, irritatie van luchtwegen, stress
Slapeloosheid, te korte nachten. Last van luchtwegen. (fijnstof)
Vastgesteld door allergie-centrum UMC te Utrecht
Verstopte neus door opgezwollen neusslijmvliezen. Recent een Celon behandeling
ondergaan, en nog steeds geen volledig open neus.
Uiteraard is niet bewezen dat dit door de intensieve veehouderij komt. De geur die uit
de luchtwassers van varkensstallen komt, ruikt zeer zeker niet gezond.
Voortdurend problemen met luchtwegen. Altijd ontstoken voorhoofd en last van keel
en longen.
Zie 4
Zie hierboven
Zie vraag 4.1

Nee



Maar een gezinslid wel.

Weet
niet



?Vorig jaar heb ik heel lang (meer dan 2,5 maand) met een verkoudheid rondgelopen.
Met wekenlang zware hoesbuien dag en nacht. Ik heb nooit gerookt en sport
regelmatig. Mijn huisarts heeft destijds een batterij aan testen gedaan (daar ging mijn
eigen risico) en daar is gelukkig niets ernstig uitgekomen maar het was wel zorgelijk dat
het zo lang duurde voordat ik eindelijk van die hoest af was.
Chronische bronchitis/copd bij niet-rookster
Vaak verkouden met daaraan gekoppeld een slechte reuk. Vuile lucht zou de oorzaak
kunnen zijn. In schone gebieden (de kust, de bergen) heb ik daar minder last van.
Veel slijmproductie, verstopte oren. Het is moeilijk om een oorzakelijk verband te
vinden voor gezondheidsklachten, maar dat mag geen reden zijn om vervuiling op het
huidige niveau te gedogen. Er hoeven toch niet opnieuw eerst doden te vallen?
Zie punt 6
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7 Bent u zelf werkzaam in de intensieve veehouderij?
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97% antwoordt "Nee" op vraag "7 Bent u zelf werkzaam in de intensieve veehouderij?."
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Ik ben een nertsenhouder, 39 jaar lang al. En over 6 jaar moet ik gedwongen stoppen van
de overheid. De overheid is klemgezet door volgers van Volkert van de G. Die heeft Pim
Fortuijn doodgeschoten omdat die de nertsenhouders steunde. De overheid is gezwicht
voor enkele aanhangers die het nodig vinden om 's nachts nertsen los te laten zodat ze in
"vrijheid" kunnen rondlopen. Ja tot aan de weg want dan worden ze doodgereden of
overleven het niet in de natuur. Wat een helden. Ook in Deurne hebben we zo'n handje
vol hardroepers. En ook Deurne zal gaan zwichten voor die groep. En wat moeten wij dan
met onze opvolgers. Jongens die al van kleuter af elke dag meehelpen. Een echt
familiebedrijf wilden runnen. Nu zit ons hele kapitaal in het bedrijf dat we niet eens
mogen verkopen op dit moment want dat zijn de spelregels die we bij dat verbod per 3112-2023 kregen. Niet verkopen of verhuren, niet uitbreiden en als je eerder stopt dan heb
je niet eens recht op een mogelijk nog vast te stellen sloopvergoeding. Hoe moet het met
ons pensioen, bakstenen kan ik niet eten...... Als er iemand overlast heeft dan is het de
agrariër..... die heeft last van de burger die het beter weet....
Kleinschalig bedrijf
Ben iemand die de waarheid kent en die door de overheid maar eens uitgesproken moet
worden voordat ze de helle bevolking opzetten tegen deze beroepsgroep ,en aanverwante
beroepsgroepen .
Ben opgegroeid met kippen, ganzen en eenden! Hou van het boerenleven en de dieren,
maar is niet te vergelijken met de bio-industrie waarbij dieren zijn gereduceerd naar
industrieproducten! Men wil ze zelfs naar industrieterreinen verplaatsen, voor mij een
oorlogsverklaring.
Gelukkig niet
Gelukkig NIET!!!
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Heb het idee dat alles opgeklopt wordt in de media, ze willen alleen maar het negatieve
laten zien. En dat geldt voor alle stellingen hierboven, Het wordt door een aantal mensen
ook flink opgeklopt en naar mijn idee roepen die ook maar wat, terwijl ze helemaal niet
weten hoe het er werkelijk aan toe gaat. De meeste boeren bedrijven hebben het netjes
voor elkaar. En zij worden wel degelijk gecontroleerd door diverse instanties. (Heb
agrariërs in mijn kennissenkring.) En in elke tak zitten rotte appels.
Ik ben academicus en tegenwoordig werkzaam als zzp-er met een bedrijf aan huis.
Ik ben een trotse melkveehouder!
Ik ben student lerarenopleiding aardrijkskunde afstudeerjaar
Ik heb wel meerdere vrienden die in de intensieve veehouderij werkzaam zijn.
Ik woon sinds 11 jaar aan de rand van de wijk met de argrarische sector en hoe genaamd
nog geen overlast ervaren.
Maar woon aan de rand van een agrarisch gebied met veel uitbreidingen
Mijn familie wel. Ik hoor van hen over het grote aantal regels waar ze zich aan dienen te
houden, Ik praat regelmatig met hun bij om op de hoogte te blijven en zo een duidelijker
beeld te vormen van de situatie.
Nee maar wel ca. 25 jaar in de internationale agrarische sector werkzaam geweest.
Niet in de intensie veehouderij maar de grondgebonden veehouderij.
Verbeteringen altijd goed ,landbouw aanwijzen als boosdoener onterecht .
Laat de burgers is naar zichzelf kijken ,hoever zijn we bereid om eens wat huisdieren in te
leveren ,1 huisdier per huishouden ook n goed initiatief ,heb daar meer hinder van de
hondenstrond etc ,laat ze daar eens mee beginnen.
Wel ooit geweest in op gegroeid.
Wie wil er nu werken in zieke en ziekmakende sector??
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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