
Verslag vereaderine Stichtins Milieu front Eiisden d.d. 6 maart 2017

Aanwezig: lngrid, Hans, Paul, Hein, Frans, Mieke, Alphons, Lissy, Marcel, Rob H en Luuk (not.)
Afwezig: Rob T

1. Actiepunten
Ad 15:afuoeren
Ad 18 + 24: deze punten worden uitgevoerd in een groepje, dat de brief opstelt en
contactpersonen/bedrijven benadert, waarbij te denken valt aan de toeristische sector: b&b's,
restaurants etc. Paul oppert dat er ook iets tegenover moet worden gesteld van onze kant, bv
plakkaatje met de tekst: 'Wij steunen MfE' .

Ad 29: clientearth is een grote organisatie, die voornamelijk werkzaam is in Engeland en Polen. De 
,

GO zal gevraagd worden hoe we van deze instantie gebruik kunnen maken.
Ad 30: aanbieden rapport zal in mei 2017 gebeuren
Ad 31t/m 33: ieder kijkt nog eens hoe we van de mogelijkheden van het Strouvenfonds gebruik
kunnen maken.
Ad 35: wordt aan gewerkt

2. Vaststellinsnotulen
De notulen van de vergadering van 6 februari20LT worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Praatie Rob H
-Weigering subsidie door gemeente: er wordt bezwaar aangetekend, in afschrift naar de
fractievoorzitters in de gemeenteraad. Het besluit is niet te begrijpen, omdat we in het verleden zo
goed hebben samengewerkt met de gemeente (mbt vlieguigoverlast is twee keer een avond
georganiseerd, en een avond inzake fijnstof).
-klantcontactcentrum gemeente: we mogen daar posters neerleggen, en busjes plaatsen.

4. Stop Tihange.org stand van zaken mensenkettins
Dit punt zal voortaan vooraan op de agenda van onze vergadering staan.
Hein legt uit dat MfE niet als medeorganisator van de mensenketting optreedt wegens
aansprakelijkheidsperikelen. Rob H organiseert wel mee, en heeft ivm die aansprakelijkheid een
advies gevraagd van een juriste. Van belang bleek daarbij dat er een risico-analyse en veiligheidsplan
worden gemaakt, en er dient een draaiboek klaar te liggen. Dat zal worden gemaakt door Aachener
Aktionsbtindnis. Verzekering is alleen mogelijk als er een vergunning is verleend. Maar voor een
demonstratie is geen vergunning nodig.
Ausgestrahlt maakt een draaiboek, en er komt een nieuwsbrief.
Op 7 maart a.s. is er een aankondiging via facebook.
Op 9 maart a.s; is er een vergadering met de gemeente/politie.
De posters behoeven niet langer betaald te worden. Lissy en Mieke verspreiden posters in
Maastricht.

5. Klacht bii Nationale Ombudsman tegen vliestuisoverlast en moseliike ondersteuning uit
andere hoek

Onderzoeker Oostveen heeft gebeld met Rob H: er zou binnen drie weken een brief komen.

6. Elisabeth Strouvenstichtine
Komt de volgende keer terug.

7. MAA stand van zaken



Er is een tijdelijke vergunning verleend tot 14-04-2017. Daarna een besluit? Bezwaar tegen dit te
verwachten besluit aantekenen?

8. Voorteang Tihange poster actie
Zie onder 4 hierboven. Rob H heeft inmiddels plenty posters in zijn garage.

9. ANBI status stichtins
De website is inmiddels aangepast.

10. Financiële situatie
Jaarstukken over 2015 zijn inmiddels opgemaakt door Alphons. Er moet een kascommissie worden
benoemd.

11. Wvttk
-De beelden over de gevaren van kernenergie, zoals vertoond op de avond in de Muziekgieterij, zijn
niet beschikbaar.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij deelt mee dat de volgende vergadering
plaatsvindt op 3 april 2017. Daarna sluit hij de vergadering.
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uitnodiging vergadering MfE
+ versturen
ludieke actie bij volgende demonstratie
onderwerp voor Etalage
oprichting stichting MfE wereldkundig
Ma ken+ ba nkrekening+logo
stemwijzer maken na aanschrijven brief naar partijen
partijen verkiezingen 2018
Bedrijven benaderen voor
financiële bijdrage onze stichting
opvragen monitoring gegevens afual
Zinkwit bij Provincie
contact opnemen met
opclientearth.com
foto's nemen van aanbieden rapport
Aan Europese Commissie
aanvragen subsidie bij E.Stouvenfonds
projekt bedenken

o.a. Aon't Bat/La Meuse Rob deze 2

Paulen Hein

Hein

Hein

projecten bedenken voor Strouvenfonds
info vragen over project op school
voorlichting over gevaren gebruik kernenergie
bestuurdersaa nsprakelijkheidsverzekering
Uitzoeken/vastleggen

Actie
opstellen in PDF

bedenken
bedenken/opstellen
Etalage

Einddatum
iedere maand

iedere maand

ruim voor ver-
kiezingen

31-12-2076

Wie
Hein

Allen
Allen

Paul

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 3 april 2OL7 van de Stichting Milieu front Eijsden door

de voorzitter

de secretaris


