
Verslag vergadering Stichting Milieu front Eijsden d.d. 12 december 2016 

Aanwezig: Rob H, Ingrid, Hans, Alphons, Paul, Hein, Frans, Peter, Mieke en Luuk (not.) 

Afwezig m.k.: Rob T. 

1. Actiepunten 
04 (uitnodiging raadsleden) wordt uitgewerkt door Rob en Hein. 
07 t/m 26 worden gehandhaafd 

2. Vaststelling notulen/kennismaking 
De notulen van de vergadering van 7 november 2016 worden ongewijzigd vastgesteld en 
gearresteerd. 
In verband met drie aanwezigen die voor het eerst de vergadering bezoeken (Mieke Van Aken - 
Fuchs, Peter Van Aken en Frans Sleijpen) volgt een kennismakingsrondje. 

3. Stop Tihange 
Er zijn nog zo'n 100 posters over. Drukken van nieuwe kost per 1000 € 60,-. Er komen veel verzoeken 
binnen bij Marcel om posters toegezonden te krijgen. De kosten voor een besteller bedragen€ 0,30 
per poster plus verzendkosten. Er zullen 2000 posters worden bijgedrukt. Een aantal posters zal via 
Prickaerts worden aangeboden om verzoeken in Eijsden te bedienen. 
Omdat er ook belangstelling is in Maastricht en Rijckholt zal Frans daar winkels benaderen. Paul 
maakt bakjes die in de winkels kunnen worden geplaatst waarin de bijdragen voor de posters kunnen 
worden afgedragen. 

Er wordt op 25 juni 2017 door tihange.org een mensenketting georganiseerd waarbij de route langs 
de Maas loopt naar Tihange. Om de ketting te kunnen vormen zijn naar schatting 60 tot 70.000 
mensen nodig. Er wordt gewerkt met netwerken (Ausgestrahlt, Greenpeace België etc.). Er zijn nog 
mensen nodig voor de organisatie. 

4. Klacht bij Nationale Ombudsman tegen vliegtuigoverlast 
De klacht wordt ter plekke getekend door de aanwezigen die ook de oorspronkelijke klacht tegen het 
Ministerie hebben getekend. 
Hein en Ros stellen persbericht op. (Is inmiddels gebeurd, not.) 

5. Gesprek Daan Prevoo 
Er werd geen gehoor gevonden voor items waar wij ons hard voor maken (b.v. de giftreinen, de 
uitstoot van de CBR, de fijnstofproblematiek etc.), en toezeggingen werden niet gedaan. 
Inmiddels is een buisje voor (fijn)stofmeting in de lantaarnpaal voor de winkel van Paul Black 
geplaatst. 

6. Gesprek J. v. L. 
Het veiligheidssysteem van de spoorbaan tot Randwijck (waar een Belgisch systeem fungeert) zou 
niet (goed) zijn afgestemd op het aansluitende stuk waar een Nederlands systeem functioneert. 
Zorgelijk is dat over de spoorbaan in Eijsden sinds enige maanden dezelfde stoffen worden vervoerd 
als in Wetteren (B), en wij hetzelfde Belgische veiligheidssysteem hebben dat in Wetteren is 
toegepast, terwijl dat systeem de grote ramp daar niet kon verhinderen. 
De toegezegde nadere informatie ontbreekt, zodat we dit punt in afwachting daarvan aanhouden. 



7. Infoavond verduurzaming energievoorziening klooster en zwembad 
Er zou een 900 Kw-installatie worden geplaatst (tot lOOOKw is geen vergunning nodig). Soortgelijke 
900 Kw-installaties mogen in Duitsland niet worden geplaatst wegens de uitstoot. De benodigde 
brandstoffen moeten drie keer per week worden aangevoerd. Er wordt geen hout uit eigen 
omgeving gestookt, maar geïmporteerde materialen. E.e.a. kwam niet milieuvriendelijk over, en aan 
de duurzaamheid kan sterk worden getwijfeld, gelet op de nadelige gevolgen voor omwonenden en 
natuur: lawaai, uitstoot etc. 

8. Verdrag van Maastricht 25 jaar 
Op de conferentie is het Verdrag herschreven door diverse werkgroepen. Herschrijving van 
hoofdstuk 20 (artt. 191 t/m 193), dat betrekking heeft op milieu, vond plaats in de werkgroep van 
Hein en Alphens. De eindtekst wordt in de week van 12-12-2016 aangeboden aan het Europees 
Parlement. 

9. Regiovergadering NMFL 
Veel onderwerpen kwamen aan bod, maar er werden geen conclusies getrokken. 22-05-2017 is de 
volgende vergadering, dan kan gevraagd worden of men bereid is aan de mensenketting mee te 
doen. 

10. MAA bijeenkomst Alliantie op 30-11-2016 
Er kan tot 17-01-2017 een zienswijze worden ingediend tegen het Luchthavenbesluit. Paul maakt een 
brief met herkenbaar logo waarin hij oproept om een zienswijze in te dienen. Het is de bedoeling dat 
zoveel mogelijk mensen op persoonlijke titel een zienswijze met eigen onderwerpen indienen. 

ll. lnfostands bij Lidi en Plus 
Er was een positieve respons bij het publiek, geen negatieve reacties ontvangen. 

12. Bronvijver adoptie? 
In het verleden hebben we besloten (notulen 08-12-2015) dat overleg met de gemeente over de 
vijver niet veel nut heeft. Dit naar aanleiding van de kaalslag zonder enig overleg van de vijver. 

13. Parkeerbeleid/milieudruk 
Geen verandering te melden. 

14. ANBI status stichting 
Er wordt bezwaar aangetekend tegen de weigering onze stichting die status te verlenen. 

15. Financiële situatie 
HNV1 volgens Alphens. Dan worden er ter plekke nog rekeningen bij hem ingediend. 

16. Wvttk 
-Uit de begroting van de gemeente blijkt, dat er per inwoner€ 17,- per jaar aan het milieu wordt 
besteed. Dat kan beter. 
-Mieke is bereid om bij bedrijven geld in te zamelen voor onze stichting 
-Peter beraadt zich nog of en zo ja wat hij voor ons kan betekenen. 
-lngrld en Hans: verzoek om e-mailverkeer via hun prive-adressen te laten lopen, resp. 
i.hanssen@ziggo.nl en h.hegeman@ziggo.nl. 

1 Hopeloos, niet verloren 



17. Rondvraag 
-Rob: argumenten t.b.v. een zienswijze tegen het luchthavenbesluit zijn bij elkaar te googelen door 
naar de argumenten tegen de uitbreiding van andere luchthavens te kijken. 
-Paul: stelt voor om medici te benaderen i.v.m. gegevens lucht- en longfuncties van inwoners Eijsden, 
en om hen van onze kant van de nodige informatie te voorzien. Komt een volgende keer terug. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij deelt mee dat de volgende vergadering 
plaatsvindt op 9 januari 2017. Daarna sluit hij de vergadering. 
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opstellen in PDF 
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Einddatum 
iedere maand 
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Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 9 januari 2017 van de Stichting Milieu front Eijsden door 
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Onderwerp 
uitnodiging vergadering MfE 
+ versturen 
uitnodiging raadsleden voor opstellen + versturen Hein 
overleg met MfE 
ludieke actie bij volgende demonstratie bedenken Allen 
gadgets ontwikkelen en bedenken/uitvoeren Allen 
webshop openen:stickers/paraplu etc 
onderwerp voor Etalage bedenken/opstellen Allen 
oprichting stichting MfE wereldkundig Etalage 
Maken+ bankrekening+logo 
stemwijzer maken na aanschrijven brief naar partijen 
partijen verkiezingen 2018 
Bedrijven benaderen voor o.a. Aon 't Bat/La Meuse Rob deze 2 
financiële bijdrage onze stichting 
indienen bezwaarschrift afwijzing opstellen en verzenden 
AN BI-status 
opvragen monitoring gegevens afval 
Zinkwit bij Provincie 
benaderen winkels in De Heeg en 
Rijckholt distributie posters 
ontwerp & uitvoering bakjes 
bijdragen posters 

Paul en Hein 

Frans 

Paul 


