'Nee' tegen groei Havens
Inwoners van Maashees hebben bij hun protest tegen uitbreiding van veevoederbedrijf
Havens steun gekregen vanuit
de provincie.

conclusie: als er uitgebreid wordt, wel een gesprek geweest tussen
wordt er ook meer veevoer ver- provincie, Havens en omwonenwerkt. Dat betekent weer meer ge- den - een mediation - maar dat Ieluid, stof, stank en vrachtwagens
verde weinig op.
die voorbij rijden.
De PvdA stelt dat als Havens een
De PvdA vraagt zich nu af of die nieuw bedrijf zou zijn, dat dat
Joost Ariaans
uitbreiding wel mag. De partij stelt nooit aan de rand van een dorp zou
Maashees
zelfs dat Havens 'illegaal in bedrijf kunnen komen. Maar hoe zit dat
is' omdat het geen natuurwetver- ' dan met uitbreidingsplannen? Is er
De PvdA in Brabant heeft \1raagte- gunning zou hebben. En die is wel door de gemeente Boxmeer en de
kens bij de uitbreiding van het be- nodig vanwege de nabijheid van . provincie Noord-Brabant ooit gedrijf en vindt het niet kunnen dat natuurgebied De Maasduinen.
sproken over het verplaatsen van
Havens weigert de omwoneriden
Van Gedeputeerde, Staten wil de het bedrijf, zo wil de partij van Ge'fatsoenlijk voor te lichten'.
partij nu weten waarom de pro- deputeerde Staten weten.
In juli vorig jaar merkten omwo- vincie een vergunning voor de uitDe bewoners hebben inmiddels
nenden dat er 'geklust' werd bij breiding heeft verstrekt.
Havens. Een machine zorgde voor
Terwijl bewoners klagen, wordt
flinke trillingen. Dorpsbewoners
er volop doorgewerkt bij Havens,
kwamen erachter dat onder meer 'stelt de PvdA. Zonder dat de ge- De PvdAv~zich
de 39 meter hoge silo 15 meter ho- meente Boxmeer en de provincie
ger zou worden en het gebouw ko- Noord-Brabant ingrijpen. Ook dat af of die uitbre~ing
lossaler.,En, was de niet onlogische vindt de partij niet kunnen. Er is wel is toegestaan

een advocaat ingeschakeld die hen
bijstaat in de strijd tegen de uitbreidingsplannen. Maar Dorpsraad-voorzitter Rob Goemans wil
zich liever niet in de kwestie mengen. Volgens hem zit de dorps raad
tussen twee vuren in. Tussen het
bedrijf, waar inwoners van Maashees werken en dat verenigingen
steunt, en de dorpsbewoners die
nu bezwaar maken.
Volgens directeur Joris Kaanen
van Havens gebeurt alles volgens
de regels. Hij is ervan overtuigd dat
na de werkzaamheden de omwonenden juist minder last hebben
van het bedrijf. Hij spreekt -van
'een aanmerkelijke verbetering'.
Volgens Kaanen is dit tijdens de
bijeenkomst met de mediator en
omwonenden ook duidelijk gemaakt.

