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Ik wil u verzoeken om te verhinderen dat er op Grotesteeg 8A een geitenhouderij wordt opgericht. Ik 

wil dit verzoek doen vanuit mijn persoonlijke ervaringen. De feiten, het risico op longontsteking 

binnen een straal van 2 kilometer, etc. zijn volgens mij intussen voldoende toegelicht, onderbouwd 

en bekend. 

Ik woon sinds 2004 met mijn gezin op Grotesteeg 8, naast het perceel waar het nu om gaat.  Mijn 

man heeft tussen 1990 en 2004, toen wij in Heeze tegenover een geitenboerderij woonden, een 

aantal longontstekingen gehad. Dat had grote impact op hem. Hij had het benauwd, moest hoesten, 

voelde zich lange tijd ziek. En uiteraard had dit ook voor ons gezin, met toen kleine kinderen grote 

impact.  

Ik vind het moeilijk om hier nu over te spreken, om dat het ergens over gaat: over ziekte en 

gezondheid, het belangrijkste wat er is voor een mens. 

Wanneer er nu naast ons een geitenhouderij wordt gevestigd, maak ik me uiteraard om mijn man de 

meeste zorgen.  

Maar ik denk ook aan onze dorpsgenoten. Jaarlijks zullen enkele mensen ziek worden, het is alleen 

nog niet bekend wie. Een kind dat naar groep 2 gaat? Een oudere kerkganger? Of iemand die op een 

zondagmiddag op het terras van de Schuttershoeve zit of op het strand van het Blauwe Meertje? Ook 

dit ligt binnen een straal van 2 kilometer. 

Het is een tombola, waar iedereen in de omgeving ongevraagd een lootje van krijgt. De hoofdprijs, 

die elk jaar een of twee keer wordt uitgereikt, is een longontsteking.  

De mensen in Altweerterheide uiten zich hier niet allemaal over. Sommigen omdat ze zich überhaupt 

niet zo gemakkelijk uitspreken, maar velen omdat ze bang zijn voor tweespalt in het dorp. Maar ik 

weet dat heel veel mensen zich zorgen maken. 

Ik vind het meer dan triest dat de onderneemster van der Pol op geen enkele moment heeft laten 

blijken dat zij gezondheidsaspecten belangrijk vindt. Zij heeft het niet over de gezondheidsrisico’s 

voor de mensen om haar heen, voor haar eigen dorpsgenoten, voor de vriendjes van haar kinderen. 

Zij heeft het alleen over haar vermeende recht op een vergunning, op basis van mazen in de wet: Een 

dierrechtenvergunning die al twintig jaar niet meer actief is en die de gemeente heeft nagelaten in te 

trekken.  En het feit dat geiten nog niet tot intensieve veehouderij behoren; wetten lopen altijd 

achter op de maatschappelijk realiteit.  

Gezondheid past niet in haar verdienmodel. Ik kan hier geen respect voor hebben. 

Ik doe ik een dringend beroep op u, politici. Laat het niet zo zijn dat over een paar blijkt dat er meer 

longontstekingen zijn en dat dan gezegd wordt: “O ja, die geiten. Dat is waar ook. Dat wisten we 

niet”. Jullie wisten het wel. Jullie weten het nu! 

Laat niet toe dat op deze plek, zo dicht bij de kern van Altweerterheide, een geitenhouderij wordt 

gevestigd. Laat de gezondheid van vele mensen het belangrijkst zijn.  

Dank u wel. 

 


