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JAARVERSLAG 2019

Bestuur en leden 

Mia Wegh van Berlo, secretaris, waarnemend voorzitter 

Martha Linssen van Ool, penningmeester 

11 kerngroep leden, inclusief bestuur 

27 donateurs/sympathisanten 

Hoogtepunten 

Op 10 december 2018, is de Stichtingsakte van Gezond leefmilieu Venray getekend bij 

notaris Weys in Venray. Daarbij waren de volgende bestuursleden aanwezig: als voorzitter 

André van Maarschalkerwaard, als secretaris Mia Wegh van Berlo en als penningmeester 

Martha Linssen-van Ool. 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73314242. 

De Stichting heeft een zakelijke bankrekening bij de ABN-AMRO onder banknummer NL86 

ABNA 0840 6027 58. 

De Stichting heeft ten doel: 

- het bevorderen van een gezonde leefomgeving in de Gemeente Venray.

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste

zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

a) het geven van voorlichting en het delen van informatie

b) het verbreden van kennis

c) het beleggen van bijeenkomsten

d) het samenwerken met andere organisaties

e) het gebruik maken van verdere ten dienste staande middelen, die bevorderlijk kunnen

zijn voor het bereiken van de doelen.

Stichting GLV wil maatregelen die invloed (kunnen) hebben op ons leefmilieu kritisch volgen. 
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Op 12 april 2019, is de voorzitter, de heer André van Maarschalkerwaard uit de functie als 

voorzitter getreden, zijn taken zijn overgenomen door de overige bestuursleden. 

Wat hebben we bereikt: 

- Deelname aan de hoorzittingen van de commissie Biesheuvel: we hebben onze stem

laten horen m.b.t. stankoverlast.

- Samen meten van de luchtkwaliteit in de Gemeente Venray: In maart 2019 is het

project Boeren en Buren gestart. In het project meten boeren, omwonenden van het

GLV en de gemeente Venray de luchtkwaliteit wat betreft fijnstof en ammoniak. Het

project staat onder leiding van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu).

- Samenwerking met werkgroep Behoud de Peel.

- Samenwerking met Burger Platvorm Brabant. Via de secretaris kunnen ook de

donateurs-sympathisanten van GLV nu desgewenst kennisnemen van de schat aan

informatie die het Burger Platform bijna dagelijks uit de media weet te verzamelen.

- Lezing in de Bibliotheek van Venray over de Omgevingsvisie: Op 20 november jl. gaf

de heer Frank van den Dungen van het Brabants Burgerplatform een presentatie over

de Omgevingswet in de bibliotheek van Venray op uitnodiging van het GLV. Van

tevoren was aangekondigd dat het een pittige presentatie zou worden maar Van den

Dungen wist het publiek op heldere en onderhoudende manier duidelijk te maken hoe

het zit met de Omgevingswet die in 2021 in werking moet gaan.

- Gezien, gehoord en als gesprekspartner serieus genomen worden door de lokale

overheid: Het GLV heeft op verschillende

momenten gesprekken gevoerd met

ambtenaren en wethouders, o.a. over de

(on)wenselijkheid van een mestfabriek op

de Metaalweg.

- Nauwere samenwerking met de

Gemeente.
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Aandachtspunten komende periode: 

- Kennismaken met de nieuwe directeur van Natuur en Milieufederatie Limburg, de heer

Ton Hermanusssen

- Kennismaken met de nieuwe burgemeester van Venray, de heer Luc Winants.

- Kritisch blijven volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de mestverwerking in

Venray.




