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Buurtvereniging “De Wildschaar” 
Helmond Dierdonk 
 
 
 
 
Aan: 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond 
Postbus 950 
5700 AZ Helmond 
Via e-mail 
 
 
 
Onderwerp: BRANDBRIEF: direct gevaar voor de volksgezondheid 
 
 
 
Geacht College, 
 
In onze buurt is zeer grote onrust ontstaan n.a.v. berichten dat net over de gemeentegrens 
met Gemert-Bakel een enorme geitenhouderij zal worden gevestigd. Buiten directe 
aantasting van de leefomgeving door penetrante stank en fijnstof zijn er twee nóg 
belangrijkere redenen om bij uw buurgemeente met kracht te protesteren tegen dit plan. 
Deze zijn: vermeende relatie tussen geitenhouderijen en longkanker en, onbetwist, Q-koorts. 
 
Het RIVM kenmerkt in haar LCI-richtlijn “Q-koorts” het gebied in een straal van 5 km om een 
geitenhouder als “hoogste besmettingsgraad”. 
Dit betekent direct gevaar voor tienduizenden (!) inwoners van onder meer Helmond-
Centrum, Noord, Rijpelberg, Brouwhuis, Suytkade en, in de frontlinie: Dierdonk. (zie 
bijgevoegde kaart) 
 
 
Wij vragen van u: 

1. Laat U onderzoeken, bijvoorbeeld door de GGD, dat aantoont dat er geen gevaar 
voor de volksgezondheid dreigt? 

2. Indien dat niet het geval is, gaat u er bij Gemert-Bakel op aandringen dat u als 
buurgemeente een dergelijke onderzoek verlangt? 

3. Kunt u uw collega’s van Gemert-Bakel laten aantonen dat er in ieder geval is getoetst 
op, naast Bestemmingsplan: 
- Verordening Ruimte, in het bijzonder de regelgeving betreffende de strenge 
  milieuregels 
- alle eisen op het gebied van Milieu/uitstoot/gezondheid 

4. Wat heeft u tot dusver ondernomen om te voorkomen dat dit plan op deze bijzonder 
onlogische locatie wordt gerealiseerd? 

5. Gaat u aandringen om de geitenhouderij op een andere locatie te laten vestigen, 
hierbij rekening houdend met de door het RIVM voor besmettingsgevaar vastgestelde 
straal van 5 kilometer?  

6. Welke concrete stappen gaat u nog ondernemen om te voorkomen dat dit plan wordt 
gerealiseerd? 
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Recentelijk nog (30 mei 2016) is naar buiten gekomen dat de Q-koorts epidemie tussen 2007 
en 2011 vele tienduizenden (meest) Brabanders ziek heeft gemaakt en 74 (!) mensenlevens 
heeft gekost. 
 
U begrijpt dat wij vinden dat er absoluut geen maatschappelijk draagvlak is voor een grote 
geitenhouderij zo vlakbij het dichtbevolkte Helmond. Wij rekenen er dan ook op dat u als 
bestuurders van de stad waar wij wonen, er werkelijk alles aan doet om te voorkomen dat dit 
absurde plan wordt gerealiseerd. 
 
Wij danken u voor behandeling en beantwoording van deze vragen binnen het college en de 
reactie welke wij zeer spoedig van u hopen te mogen vernemen. 
 
Voor de volledigheid melden wij U dat wij ook de gemeente Gemert-Bakel zullen 
aanschrijven als ook de betreffende ondernemer, dhr Knoops. Daarnaast zullen wij diverse 
(sociale, regionale en landelijke) media inzetten om aandacht te vragen voor onze grote 
zorgen. Zo is recentelijk de Facebook pagina “WEG met die geiten” door ons opgericht. 
 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
 
Namens Buurtvereniging “De Wildschaar”, 
 
Willy van der Linden (Q-Koorts patiënt) 
John Bax 
 
Schaarsbergendreef 6 
5709 RZ Helmond 
 
 
Bijlage: kaart besmettingsgebied volgens RIVM hieronder. 
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