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JAARVERSLAG 2020
Bestuur, ondersteuners, donateurs/achterban
Mia Wegh van Berlo, secretaris, waarnemend voorzitter
Martha Linssen van Ool, penningmeester
Valentine Kalwij, ondersteuner bestuur
Jos Spanings, ondersteuner bestuur
11 kerngroepleden, inclusief bestuur
44 donateurs/achterban
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Hoogtepunten
Op 10 december 2018, is de Stichtingsakte van Gezond Leefmilieu Venray getekend bij
notaris Weys in Venray.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73314242.
De stichting heeft een zakelijke bankrekening bij de ABN-AMRO onder banknummer NL
86 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 trant 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 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

Wat we hebben gedaan en bereikt
Samen meten van de luchtkwaliteit in het project Boeren & Buren, met behulp van
fijnstofsensoren, stikstof en ammoniakbuisjes. Enige tijd was er een geur app
beschikbaar voor de deelnemers aan het project.
Het project staat onder leiding van het RIVM, met als deelnemers: RIVM, Provincie
Limburg, Gemeente Venray, LLTB en GLV.
De data komen waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar.
Samenwerking met werkgroep Behoud de Peel, en vanuit deze groep
de monitoringsgroep ontwerpen van omgevingsvergunningen agrarische sector met
contact personen uit: Horst aan de Maas, Asten, Someren Peel en Maas, Deurne,
Nederweert, Gemert, Bakel, Leudal en Venray.
Samenwerken met Brabants Burger Platvorm.
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Samenwerken met werkgroep Max 5 odeur.
Betrokken bij Omgevingsvisie van zowel Gemeente Venray, als Provincie Limburg.
Aangesloten bij Natuur en Milieu Federatie Limburg.
Intrekken van vergunningen Comiva Mestverwerking Metaalweg 1c, door de Provincie.
Indienen van zienswijzen:
- reactivering vliegbasis de Peel
- plannen Drabbelsweg
- mestverwerking Scheiweg 15 en 25
- bedrijventerrein de Spurkt
Brieven naar college van B&W en Gemeenteraad van Venray en naar Gedeputeerde en
Provinciale Staten van Limburg inzake het Schone Lucht Akkoord, Gemeente Venray
heeft het Schone Lucht Akkoord getekend, de Provincie heroverweegt nog.
Contacten met de pers; Peel en Maas, Hallo Venray, de Limburger.
Gesprekken met omwonenden, 2 wethouders en 2 ambtenaren van de Gemeente Venray
inzake de Timmermansweg in Ysselsteyn.
Contacten met Gezond Leefmilieu Leersum en andere belangstellenden voor het project
Boeren&Buren.
Deelname aan het Overlegorgaan voor de Fysieke Leefomgeving, met als doel de
samenwerking en verbinding tussen rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere
maatschappelijke organisatie verder te brengen.
Van januari 2020 tot en met oktober 2020, het maandelijks omwisselen en opsturen van
de ammoniak en stikstofbuisjes naar het RIVM voor analyse, door 5 vrijwilligers van GLV.
Het technische onderhoud van de fijnstofsensoren door Harrie van Asten (GLV), in
samenwerking met technicus van het RIVM.
Contacten met ambtenaren van zowel Gemeente Venray, als Provincie Limburg.
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Aandachtspunten komende periode
- Schone Lucht Akkoord Provincie Limburg
- Resultaten project Boeren&Buren en vervolg
- Schone Lucht Akkoord Gemeente Venray, uitwerking en plan van aanpak
- Reactivering vliegbasis de Peel
- Bedrijventerrein de Spurkt
- Mestverwerking in Venray
- Windmolenparken
- Zonneparken
- Vergroening van Venray:
•

Energietransitie

•

Klimaatadaptatie

•

Circulaire economie

- Walkro en stikstofdepositie omgeving
- Oostrumse hei, Sparrendreef Oostrum- verdere ontgrinding
- Houtstook en gemeenteraadsverkiezingen Venray 2022
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FINANCIEEL JAARVERSLAG

