Wijkraad Vlakwater
Venray, 27 maart 2021
Geacht college,
De stichting Wijkraad Vlakwater heeft tot doel om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen.
Ook in de bijdrage voor de nieuwe omgevingsvisie die door de wijkraad in samenspraak met de
inwoners van Vlakwater is vastgesteld, is aandacht voor een goede, gezonde leefomgeving.
De wijkraad Vlakwater heeft vernomen dat een vergunningaanvraag voor een nieuwe zeer grote
varkensstal (voor zeugen en biggen) aan de Kiekweg 21 is gedaan dan wel aanstaande is.
Wij willen daarover nu al onze grote zorg uitspreken.
De Kiekweg ligt in de onmiddellijke nabijheid van de wijk Vlakwater.
Uitbreiding van de stallen aan de Kiekweg vormt een ernstige bedreiging voor de leefbaarheid in onze
wijk en voor de gezondheid van onze inwoners. De uitstoot van stikstof is een bekend gegeven.
Dit zou de tweede uitbreiding van stallen in zeer korte tijd in de buurt van onze wijk zijn. Onlangs zijn
stallen aan de Boterpot aanmerkelijk uitgebreid.
Uitbreiding van stallen past niet meer in deze tijd, zeker niet wanneer die stallen worden opgericht in de
nabijheid van woonwijken. Uitbreiding van stallen valt ook slecht te rijmen met het beleid van de
centrale overheid om de omvang van de veestapel terug te brengen.
Het bedrijf aan de Kiekweg ligt in een gebied waar wordt gewoond, gerecreëerd en gesport.
Door de schaal van de reeds bestaande en de beoogde uitbreiding van de stallen wordt de omgeving
aangetast. Daarnaast dreigt verergering van de stankoverlast. Zoals bekend mag worden verondersteld
voldoen de zogenaamde luchtwassers meestal niet.
Uitbreiding van stallen, waar ook in de gemeente Venray, past naar mening van de wijkraad niet in het
streven van de gemeente om van Venray een gezond dorp te maken. Het aantal stallen in de gemeente
Venray en de gezondheid van al haar inwoners zijn twee componenten die door de aantallen dieren die
in die stallen worden gehouden niet samengaan.
De wijkraad vertrouwt erop dat u haar zorgen serieus neemt en, mocht het zover komen, deze
vergunningsaanvraag niet zult verlenen.
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