Maart 2019
Beste lezer,
Wij, leden van de kerngroep leefbaarheid Altweerterheide, maken ons grote zorgen over een geplande
geitenhouderij aan de Grotesteeg 8A te Altweerterheide. In maart 2018 is een vergunningaanvraag gedaan voor het
huisvesten van 930 opfokgeiten. Hier wil men bestaande kippenstallen voor gebruiken die al meer dan twintig jaar leeg staan.
Onze zorg richt zich met name op de gevolgen voor de gezondheid van de mensen die verblijven in een straal van twee
kilometer rondom de geplande geitenhouderij. Wij vinden dat het recht op gezondheid van mensen belangrijker is dan het
recht op economisch belang van een ondernemer.
De reden dat wij dit nu onder uw aandacht brengen, is dat het deze maand maart een jaar is geleden dat de aanvraag van de
vergunning is ingediend en dat niet duidelijk is hoe het verdere verloop zal zijn.
Wij zullen de gemeenteraadsleden opnieuw verzoeken de
gezondheid van de mensen die verblijven binnen de cirkel
van de twee kilometer de allerhoogste prioriteit te geven.
Namens de kerngroep leefbaar Altweerterheide
Frank Rokebrand en Huub Wanders
U kunt


onderstaande bronnen raadplegen omtrent de gezondheidsproblematiek rondom geitenhouderijen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/09/01/veehouderij-engezondheid-omwonenden-iii
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-12/2017-0062_Factsheet.pdf
https://www.ggdghor.nl/nieuws/2018/10/22/relatie-nabijheid-geitenhouderij-enverhoogde-kans-op-longontsteking-bevestigd/



nieuwe ontwikkelingen volgen op onze website:
https://kerngroep-leefbaarheid-altweerterheide1.jimdosite.com/



bij vragen of opmerkingen contact met ons opnemen via
kerngroepleefbaarheid@hotmail.com

Wist u dat...




uit onderzoeken van het RIVM en het NIVEL en de
universiteiten Utrecht en Wageningen gezondheidsrisico’s zijn aangetoond voor mensen die
verblijven in een straal van 2 kilometer van een
geitenhouderij, met name voor de longen
de kans op longontsteking voor mensen verblijvende in een straal van 2 kilometer van een
geitenhouderij met 25 tot 32% toeneemt in vergelijking met mensen die op grotere afstand wonen



het nog onbekend is hoe dat komt en hier
momenteel nader onderzoek naar wordt verricht



kinderen en ouderen en mensen met minder
weerstand het meest kwetsbaar zijn



voor geiten nauwelijks regels gelden
voor huisvesting, dierwelzijn en andere
vergunningen



de gemeente Weert en provincie Limburg
vanwege gezondheidsaspecten een geitenstop hebben afgekondigd



de 2 kilometerzone reikt tot en met het
Blauwe meertje en een gedeelte van het
bungalowpark



de 2 kilometerzone ruim 400 huishoudens
en meer dan 1.000 inwoners betreft,
exclusief de bewoners van het nieuwe
woongebied op het oude MOB complex



de GGD Limburg in haar beoordeling van de
risico’s geen rekening heeft gehouden met
het feit dat de locatie al tientallen jaren niet
gebruikt werd



wij niet begrijpen dat de GGD Noord en
Midden Limburg als enige in Nederland
een grens van 250 meter hanteert in
plaats van twee kilometer



de GGD Limburg in haar beoordeling geen
rekening heeft gehouden met een voornamelijk in Nederland voorkomende zuidwesten wind, die dus rechtstreeks gezondheids
- en geurrisico’s voor de dorpskern van
Altweerterheide inhoudt.



de dorpskern Altweerterheide op ongeveer 350 meter afstand ligt van de Grotesteeg 8A, inclusief basisschool, kindcentrum, kinderopvangcentra en enkele
horecagelegenheden

