Verslag vergaderine Stichting Milieu front Eiisden d.d. 9 ianuari 2017

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

7.

Actiepunten
(benaderen
Ad 27
winkels Rijckholt & De Heeg): Frans meldt dat de boekhandel sluit, mogelijk is
opvolgende exploitant geïnteresseerd.
Ad 28: Friture Ans wil wel een busje plaatsen.
De folders zijn ínmiddels ontvangen, Frans zal een aantal ontvangen.

2.

Vaststelling notulen/kqnnisfnakine

De notulen van de vergadering van 12 december 2016 worden gewijzigd met dien verstande dat Ros
wordt gewijzigd in Rob, daarna vastgesteld en gearresteerd.

3.

Stop Tihange.org stand van zaken mensenketting

De datum 25 juni 2017 staat nu vast. Bedoeling dat zowel individuen als ook groepen deelnemen. De

route blijkt 90 km lang te zijn. Er hebben zich twee mensen gemeld met bestuurlijke ervaring die mee
willen helpen met de organisatie.

4.

Klacht bii Nationale Ombudsman tegen vliegtuisoverlast en mogeliike ondersteuning uit

andere hoek
Er is inmiddels alsnog een bericht van onfuangst van de klacht ontvangen van de NO. De zaak zou
naar verwachting de tweede helft van januari 2017 worden opgepakt door de NO.

We kunnen ondersteuning krijgen van een internationale groep milieujuristen. Hein neemt contact
op.

5.

GiftreineninfoJ.v.L.

Toegezegde info nog niet ontvangen.

6.

Verduurzaming energievoorziening klooster en zwembad
Geen nieuws. Morgen in de raad? Qua duurzaamheid verloren zaak.

7.

Vervolg op Vierins 25 iaar Verdrag van Maastricht oo 26 november 2016
Het resultaat van de conferentie over aanpassing van de tekst van het Verdrag zal worden
aangeboden aan de Europese Commissie. Hein gaat erheen en zorgt voor foto's voor onze
website.

8. GesprekJ.Peiinenburg
Heeft geïnitieerd dat er uitgebreide metingen zullen worden verricht mbt fijnstof bij de
tunnelmonden van de A2 in Maastricht. Prof. Brunnekreef uit Utrecht zal hierover rapporteren.
Minpuntje dat metingen pas in 2018 zullen beginnen.
9.

Elisabeth Sffouvenstichtins
Deze stichting geeft subsidíe voor díverse projecten. Te denken valt aan:
-schoolproject, waarbij het milieu op de kaart wordt gezet. Paul neemt contact op met bevriende
dames die voor de school (Tangram) een project hebben opgezet.

-longziekten in Eijsden (ongeveer 15 jaar geleden zou hier een onderzoek naar zijn geweest).
-relatie fij nstof/jeugd
We denken nog na welke andere projecten we kunnen opzetten.

L0. MAA biieenkomst Alliantie op 5 ianuari 2017
Mensen worden bewogen middels een laatste waarschuwing in De Etalage om een zienswijze in te
dienen. Luuk zal dit namens MfE doen.
11. Voortgang Tihanee poster actie
Mieke bestelt 1000 posters extra, plus een busje.
12. ANBI status stichtins
Er is bezwaar aangetekend tegen de weigering onze stichting die status te vedenen.

13. Financiële situatie
Blijft HNV.
14. Wvttk
-Hein w'rjst op artikel in Trouw, waarin verband tussen dementie en fijnstof agv wonen aan snelweg

wordt Belegd.
-Rob geeft aan dat er binnen drie weken nadere info valt te verwachten over de 25-juni demonstratie
op de site mensenketting.nl.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij deelt mee dat de volgende vergadering

plaatsvindt op 9 januari 2OL7. Daarna sluit hij de vergadering.

Actieliist

Nr. Onderwerp
02 uitnodiging vergadering MfE
04
07
15
16
18
19
24
25
26
29

Actie
opstellen in

PDF

Wie
Hein

Einddatum
iedere maand

+ 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 partuen
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

ANB|-status

opvragen monitoring gegevens
Zinkwit bij Provincie
contact opnemen met

opclientearth.com

afval

30

foto's nemen van aanbieden

rapport

31
32

Aan Europese Commissie
aanvragen subsidie bij E.Stouvenfonds
projecten bedenken voor Strouvenfonds

Paul en
Hein
Hein

Hein

iedere maand

ruim voor verkiezingen

vóór 15-11 +
6 weken

31-12-2016

info vragen over project op school

Paul

Aldus vas§esteld in de Íergadering d.d. 7 februari 2017 van de Stichting Milieu front Eijsden door

de voorzitter

de secretaris

