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Kritiek
groenclub
op college
䢇 Over varkensflats Sevenum
Door Leon Janssen

S EVENUM 䡵 De natuurclub
Groengroep Sevenum is
verontwaardigd dat het college van burgemeester en
wethouders tegen de wens
van de meerderheid van de
gemeenteraad in toch
meerdere plekken aan wil
wijzen voor de vestiging
van intensieve veehouderijen. Volgens de Groengroep
houdt het college door zijn
handelwijze de Sevenumse
bevolking voor de gek.
Volgens de Groengroep willen
CDA-wethouder Huub Dinghs
en de CDA-fractie hun zin doordrijven om nieuwe veehouderijen toe te staan in een drietal
landbouwontwikkelingsgebieden (log’s) in Sevenum. De overige partijen hadden namelijk
eerder al aangegeven dat ze vestiging van nieuwe intensieve
veehouderijen slechts in één
log wilden. Ook de Groengroep
zelf is er voorstander van nieuwe bedrijven te concentreren in
één log. Enkele maanden geleden stuurde ze daarover een
brief naar college en raadsleden. Die brief was mede ondertekend door de recreatieondernemers in de gemeente en de
dorpsraad Kronenberg. Die laatste vreest namelijk dat er ook
nieuwe veehouderijen komen
in het log tussen Kronenberg en
America en staat achter het
persbericht van de Groengroep.
„De meerderheid van de raad
wordt in de hoek gezet door een
arrogant CDA!”, foetert de
Groengroep Sevenum in haar
persbericht met als kop: „College houdt inwoners van de gemeente Sevenum voor de gek
en verpakt afbraak landschap
in mooie woorden.” „De CDA-

fractie, maar vooral haar wethouder, geeft met dit voorstel
aan ‘schijt’ te hebben aan de
met nadruk uitgesproken mening van de meerderheid van de
gemeenteraad en zet hiermede
het toeristisch aantrekkelijk
buitengebied op het spel”, vervolgt de Groengroep in haar
persbericht, waarin in ook
burgmeester Paul Mengde het
moet ontgelden. „De positie
van de burgemeester in deze
politieke klucht is niet duidelijk en zeker niet onomstreden.
Is deze wel eerlijk en staat hij
pal voor de belangen van zijn
onderdanen, of is hij de loopjongen van de provincie?” De
Groengroep stelt namelijk dat
gedeputeerde Ger Driessen fel
voorstander is van nieuwe veehouderijen in de Sevenumse
log’s.
Het college is danig in de wiek
geschoten door de toonzetting
van de kritiek. „We hebben als
college afgesproken met de
Groengroep rond de tafel te
gaan zitten hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan”,
reageert Huub Dinghs. „Dit kan
niet, het persbericht van de
Groengroep gaat veel te ver.”
De gemeenteraad van Sevenum
vergadert komende maandag
over de log’s en nieuwe veehouderijen. De vergadering begint
om kwart voor acht ’s avonds.

