
Weert, 13-10-2019 

 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad van Weert 

Postbus 950 

6000 AZ Weert 

 

Betreft: onze bijdrage bij Agendapunt 10 voor de raadscommissie Ruimte en Economie d.d. 23-10-

2019 en vervolgens de vergadering van de gemeenteraad d.d. 13-11-2019 

 

Geachte dames en heren leden van de Gemeenteraad, 

 

Op woensdag 9 oktober j.l hebben wij als Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide in een bijdrage 

aan het Sprekersplein onze zorg uitgesproken over het niet te onderschatten belang van de 

Volksgezondheid.  

Dit in het kader van de besluitvorming inzake de toekenning van een vergunning voor het houden 

van een geitenhouderij aan de Grotesteeg 8a te Altweerterheide. Onze zorg wordt in onze bijdrage 

aan het Spekersplein helder verwoord en onderbouwd. 

De tekst van deze bijdrage doen wij u hierbij toekomen in het vertrouwen dat u in uw 

verantwoordelijkheid het voorstel van B&W, de onderhavige aanvraag betreffende Grotesteeg 8A, 

zult ondersteunen en daarmee het gezondheidsbelang van de bevolking voor u als doorslaggevend 

laat prevaleren. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide, 

is getekend,  

 

Mw. M. Vleeshouwers 

mvleeshouwers@home.nl 

Lindenhof 90 te 6006 VM Weert. 

 

  



 

SPREKERSPLEIN 9 oktober 2019 te 19.00 uur, Schuttershoeve. 

 

Bijdrage door en namens de Kerngroep Leefbaarheid Altweerterheide. 
 

Beste mensen, 

De landelijke politici zeggen van alles over een sterke, duurzame agrarische sector, het milieu 
en de natuur. Politici . . . zijn voorbijgangers. Bestuurders van rijk en lagere overheden ook. 
Bewoners in dorpen en wijken niet. Zij blijven en worden geacht in ons druk bevolkte landje 
met elkaar om te gaan. In Nederland wonen intussen zo'n 18 miljoen mensen op een klein 
stuk grond. Alleen al dát gegeven verlangt dat we rekening houden met elkaar. Maar belangen 
kunnen botsen. Belanghebbers kunnen ervoor kiezen wel of niet rekening te houden met die 
van anderen en er met elkaar, en met de overheid aan uit zien te komen.  

We zagen op FB dat Paul Schram, onze dorpsgenoot, op 2 okt ook naar Den Haag toog om te 
protesteren met zijn vakgenoten en op te komen voor de belangen van hun sector. Duim 
omhoog! Immers, in ons land wordt nauwelijks nog geprotesteerd, de straat op gegaan om te 
laten weten wat je ervan vindt.  

Onze kerngroep komt op voor de belangen van bezorgde inwoners uit ons dorp. Dat is onze 
drijfveer (*). Wij staan niet alleen, maar ontvangen input, adhesie, complimenten van mensen 
die blij zijn dat wij ons ervoor inzetten om de leefbaarheid van Altweerterheide mede te 
behartigen in een kwestie die in ons dorp tamelijk controversieel ligt. Dat dit zo is, is niet 
onze schuld en is ook niet per definitie de schuld van de mensen van melkveebedrijf Schram. 
Dames en heren, op onze website staat:   

(..,)"een boer mag alles willen en vragen. Het gaat erom wat het openbaar bestuur wil. Hopen 
dat de bui overwaait, niet de verantwoordelijkheid durven nemen, is treurig” (...)  

Wat wij doen is van de gemeenteraad van Weert vragen haar verantwoordelijkheid te nemen 
en als lokaal openbaar bestuur duidelijk te zijn over visie op Landbouw, Veeteelt, Natuur, 
Milieu én inwoners. Wij vragen gezondheidsaspecten voor inwoners belangrijk, sterker nog, 
doorslaggevend mee te laten wegen in de besluitvorming rondom de aanvraag voor een 
geitenstal op Grotesteeg 8a. En wij vragen, onder verwijzing naar de rapporten van het RIVM, 
om pas op de plaats te maken omdat hierover nog belangrijke informatie moet worden 
afgewacht. Dat is niet meer dan logisch. Het is hom of kuit.  

Door het verbod van de Raad van State op verdere uitvoering van het Programma Aanpak 
Stikstof, de PAS, is de vergunningverlening voor allerlei activiteiten vrijwel stil komen te 
liggen omdat is vastgesteld dat de natuur onvoldoende wordt beschermd. Het kabinet en 
de coalitiepartijen, ook Carola Schouten, minister, onderschrijven de hoofdlijnen van het 
rapport van de commissie Remkes. De commissie concludeert dat Nederland op korte termijn 
‘drastische maatregelen’ moet nemen om de depositie van stikstof op kwetsbare 
natuurgebieden te verminderen. ‘NIET ALLES KAN’ is een heel duidelijke boodschap……die 
ook voor Weert geldt !!  



 

 

Voor stappen die de melkveehouder al heeft gezet en voor kosten die hij al heeft gemaakt, is 
alleen de ondernemer verantwoordelijk. Wij hoeven ons ook niet verantwoordelijk te voelen 
voor de gevolgen van besluitvorming door de gemeente. Schadeclaims, rechterlijke uitspraken 
en wát dan ook zijn het gevolg van nalatigheid door overheden. Ik noem als relevant 
voorbeeld dat de gemeente Weert heeft verzuimd een 20-jaar oude vergunning in te trekken 
waardoor de eerdere eigenaar van die vergunning er handel mee heeft kunnen drijven en er 
opeens een geheel nieuwe situatie, de onderhavige, is ontstaan. Een situatie waarover eerder 
op zich minst verkeerde, misleidende informatie is verstrekt door ambtenaren van de 
gemeente Weert. De mensen die dit aangaat wensen ook dat zij geen schade hoeven lijden. 

Wij hopen dat aan deze situatie gauw een einde komt. Duidelijkheid is van belang, zodat ieder 
weet waaraan hij toe is. En daar wil ik t bij laten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) = onze Drijfveer:  het algemeen belang staat voorop, niet het belang van onszelf of dat 
van één enkele ondernemer. Komt voort uit de mate waarin wij ons medeverantwoordelijk 
voelen voor het algemeen welzijn en verbondenheid ervaren in Altweerterheide. Dat noemt 
men sociale cohesie. Daar tegenover staat:  'ieder voor zich . . .  en  . . . . .’. 


