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De activiteiten in 2007 
 
Organisatie 
• De (digitale) nieuwsbrief is dit jaar driemaal verschenen en toegezonden aan onze leden, aan 

betrokkenen bij het project ‘Burgernetwerk Leefmilieu’ en andere geïnteresseerden. 
• De internetsite (www.leefmilieu.nl) is bijgehouden met 

informatie van de vereniging en actueel gehouden op 
relevante onderwerpen. De site wordt nog steeds veelvuldig 
(ruim 2000 keer per maand) bezocht. 

• Leefmilieu is regelmatig genoemd in of geïnterviewd voor 
publicaties o.a. in De Gelderlander. 

• Bij de vrijwilligerscentrale, natuurwerk en de Nijmeegse 
Meerwaarde zijn de vacatures geactualiseerd om vrijwilligers 
voor Leefmilieu te werven. 

• Het bestuur van Leefmilieu heeft in 2006 naar aanleiding van aangepaste wetgeving over 
belanghebbenden haar statuten grondig bestudeerd en voorgelegd aan een advocaat; begin 
2007 is het advies van de advocaat ontvangen en naar aanleiding daarvan heeft Leefmilieu 
besloten dat de statuten momenteel niet veranderd hoeven te worden. 

• In 2007 is het bestuur versterkt met twee nieuwe bestuursleden, de vereniging werkt nu met een 
Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 

• Bestuursleden en werkgroepleden hebben diverse studiedagen (onder andere cursus Ruimtelijke 
ordening) bijgewoond. 

• Leefmilieu heeft in 2007 twee nieuwe aanvragen voor SMOM-subsidie bij SenterNovem 
ingediend: ‘Nanodeeltjes en hun onbekende effecten voor mens en milieu’ en ‘Toegang tot lokale 
lucht, dat kan veel beter’. Beide subsidies zijn toegekend. 

 
 

 
  
 
 
Op 28 augustus 2007 hebben wij afscheid genomen van onze oprichter en 
vriend Jan Willem Copius Peereboom. 
 
 
 
 
 

 
Projecten 
Burgernetwerk Leefmilieu verankerd 
Het project ‘Burgernetwerk Leefmilieu verankerd’ is een vervolg op het eerdere project 
'Burgernetwerk'. In dat project lag het zwaartepunt op het beantwoorden van lastige milieuvragen 
van burgers waarvoor zij zelf niet de deskundigheid hadden. In het vervolgproject worden opnieuw 
vragen beantwoord, maar ligt de focus ook op het zoeken van (milieu)organisaties die voor 
verankering van het Burgernetwerkaanpak kunnen zorgen. De provinciale milieufederaties hebben 
samen met Milieudefensie, Natuur en Milieu en de vereniging Leefmilieu het initiatief genomen tot 
een vervolgproject. Dit vervolg project start in april 2008. Om in de loop van 2008 aan dit project te 
kunnen meewerken is verlenging van het Burgernetwerk verankerd aangevraagd. Deze verlenging 
(tot 1 november 2008) is door SenterNovem goedgekeurd.   
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Toegang tot Lokale luchtkwaliteit getoetst 
Het project Toegang tot Lokale luchtkwaliteit getoetst, is in 2007 
succesvol afgerond. De eindproducten bestaan uit:  
• Een rapport van de wetenschapswinkel over de 

(on)mogelijkheden om burgers zelf de luchtkwaliteit in hun 
straat te bepalen en daarmee gepaard gaande 
gezondheidseffecten. 

• Een website www.lokalelucht.nl als mooi voorbeeld hoe 
rapportages luchtkwaliteit van gemeenten en provincies 
makkelijk toegankelijk gemaakt kunnen worden voor de 
burgers. De website is gevuld met rapportages van het 
jaar 2005. 

• Een symposium op 15 juni ‘Informatie over luchtkwaliteit, 
hoe kan dat beter’, wat door ruim 60 mensen bezocht is en 
goed werd gewaardeerd. 

• Artikelen over het project in onder andere het tijdschrift 
Lucht. 

Het project wordt vervolgd met het project ‘Toegang tot lokale lucht, dat kan veel beter’, in dit project 
zal de website aangevuld worden met rapportages luchtkwaliteit van 2006. 
 
 
Milieuvergunningen 
• Evenals voorgaande jaren is Leefmilieu actief geweest met het inspreken op milieuvergunningen 

van bedrijven, Het zwaartepunt lag daarbij op bedrijven in de regio Nijmegen en op Nederlandse 
bedrijven die palmolie willen gaan verbranden of (nog) niet voldoen aan Europese regelgeving 
(meestal IPPC).   

• Het beroep dat Leefmilieu heeft ingesteld tegen de vergunning van de puinbreker van de DAR in 
Nijmegen heeft in 2007 gediend en dit beroep heeft niet geleid tot de vernietiging van de 
vergunning. Echter samen met andere (bewoners)groepen en gemeente is er overleg geweest 
met de DAR over een alternatieve locatie van de puinbreker. Leefmilieu heeft zich op het 
standpunt gesteld dat het op het industrieterrein acceptabel zou zijn bij voldoende voorzieningen 
(geluidwerende hal). Inmiddels is bekend dat de locatie niet mogelijk is vanwege de 
geluidscontour van het industrieterrein.  

• Leefmilieu heeft de klacht aan de Europese Commissie over het niet voldoen van Nederland aan 
Europese regelgeving (IPPC-directives) van MOB mede ondertekend (14 december). 

 
 
Stadsbrug  
• De werkgroep stadsbrug heeft in 2007 goed vorm gekregen en ze 

heeft heel hard gewerkt. 
• Er is bij GGD en politiek gepleit voor een onderzoek naar de 

gezondheidseffecten van de stadsbrug. Helaas is dit door B&W 
afgewezen, maar de GGD heeft nu een verzoek ingediend tot het 
mogen uitvoeren van een Belevingsonderzoek. 

• Op het ontwerpbestemmingsplan stadsbrug is in juli een 
inspraakreactie ingediend, op basis van deze inspraakreactie zijn veel 
rapporten opnieuw gedaan. Voorjaar 2008 zal de reactie op deze 
inspraak bekend worden. 

• Centraal in de inspraak staan de gevolgen van de stadsbrug voor de luchtkwaliteit in het gebied.  
• Er is veel publiciteit gegenereerd door het sturen van ingezonden brieven naar de Gelderlander. 
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Bijeenkomsten en samenwerking 
• In Nijmegen en ook landelijk wordt samengewerkt met bewoners- en milieugroepen om het milieu 

in Nederland te verbeteren. Daarbij wordt deelgenomen aan het milieuplatform Nijmegen West 
Weurt in Nijmegen en het Platform Milieu en Gezondheid (landelijk). 

• Over het Nijmeegse industrieterrein wordt enkele keren per jaar overlegd met bestuurders van de 
Gemeente Nijmegen, Gemeente Beuningen en Provincie Gelderland en vertegenwoordigers van 
met milieu- en bewonersgroepen (Ganzenheuveloverleg). 

• Een verklaring aan de Eerste Kamer over de nieuwe wet Lucht van de Werkgroep A27 van de 
wijkraad Oost is door Leefmilieu ondersteund. 

• Leefmilieu heeft met Milieucentraal en andere groepen samengewerkt aan het webportal 
gezondheid en milieu www.milieuengezondheid.nl.  

• We hebben meegedaan aan een klantonderzoek van de Raad van State. 
• De voorzitter heeft zitting gehad in het forum op het symposium ‘Kind, gezondheid en milieu’ in 

Amsterdam. 
• Leefmilieu heeft op 30 maart 2007, in samenwerking met het Platform Gezondheid en Milieu, een 

bijeenkomst  georganiseerd ‘Ondersteuning van bewonersgroepen, hoe doen we dat  samen . 
Het was een succesvolle bijeenkomst, die de behoefte aan samenwerking onderstreepte en actie 
daarop stimuleerde. 

• Leefmilieu heeft op 13 november een bijeenkomst georganiseerd over Milieukwaliteit en 
Ruimtelijke Ordening met als spreekster Linda Flipse. Linda had het overleg (Kronenburgerforum) 
rond Nijmegen West onderzocht.  

• De voorzitter heeft op 24 november een presentatie ‘Luchtkwaliteit wat kun je zelf doen’ gegeven 
op een bijeenkomst van Groen Links in Eersel. 

• De voorzitter heeft op uitnodiging van VROM op 27 november deelgenomen aan de bijeenkomst 
‘de cosmetica voorbij’. Het onderwerp van deze bijeenkomst was de rolverdeling tussen overheid 
en samenleving op het beleidsterrein van VROM. 

 
 
 
 
Activiteiten voor 2008 
• In de eerste plaats willen we in 2008 vasthouden van de bovengeschetste lijn: samen met andere 

bewoners- en milieugroepen werken aan een beter milieu waarbij we ons vooral concentreren op 
thema's waar veel kennis voor nodig is, zoals milieuvergunningen, luchtkwaliteit en vanaf 2008 
ook nanotechnologie.  

• Daarbij willen we minstens drie keer per jaar een Nieuwsbrief uitbrengen en we streven naar een 
groeiend aantal abonnees voor de digitale Nieuwsbrief. 

• We willen de internetsite vernieuwen zodat het bijhouden van de informatie eenvoudiger wordt. 
• Uitbreiden van het Algemeen Bestuur. 
• Onderzoeken op welke manier de vereniging Leefmilieu de ingezette professionalisering vorm 

kan geven, denk aan bijvoorbeeld de administratie van de projecten. 
• Uitvoeren van de nieuwe projecten ‘Nanodeeltjes en hun onbekende effecten voor mens en 

milieu’ (tot eind 2009) en ‘Toegang tot lokale lucht, dat kan veel beter’ (tot voorjaar 2009). 
• Afronden van het project 'Burgernetwerk Leefmilieu verankerd'. 
• De werkgroep stadsbrug zal zich opnieuw inzetten om de milieu-effecten van de Stadsbrug in 

Nijmegen te verminderen. 


