
De Nuance 

Persvrijheid is het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of 

kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed 

functioneren als de persvrijheid goed geregeld is. Op zich iets wat naar 

mijn mening goed geregeld is in ons Kikkerlandje. Ik merk wel dat bij 

publicaties zaken soms verkeerd worden voorgesteld en geïnterpreteerd.  

http://hallo-venray.nl/Article/Details/2379 

Zo is er het voorbeeld van het artikel van Hallo Venray week 26-08 over 

'het isoleren van woningen door defensie in Merselo' waarin zaken  

onjuist zijn weergegeven.  Defensie kan pas over isolatie en daarbij 

kostenvergoeding praten als het MER rapport in mei 2020 gepubliceerd 

is, de genoemde straatnamen kloppen niet en de straatnamen zijn niet 

als zodanig tijdens de bijeenkomst in Merselo besproken. Een 

belangrijke nuance dus.  

http://hallopeelenmaas.nl/Archive       Klik daarna naar Venray week 37 

Ook het artikel over ‘Opening vliegveld kunnen we stoppen’ van Hallo 

Venray van 12-09 klopt niet helemaal. Dat de stikstofuitstoot in deze 

regio hoog is door mij benoemd. Dat dit het gevolg is van de 

varkensboeren is een interpretatie van de schrijver. Of de stikstofuitstoot 

nu wordt veroorzaakt door varkensboeren, de kalveren in mijn weiland, 

mijn auto of door het opzetten van theewater voor een kop thee voor 

mijn vrouw is voor mij niet interessant. Interessant is het gegeven dat de 

stikstofuitstoot volgens onderzoeken in de regio hoog is en dat dit 

invloed heeft op het reactiveren van een vliegveld. Dat niet iedereen dat 

leuk vindt mag duidelijk zijn. Je kunt het wat dat betreft ook anders 

uitleggen. De land- en tuinbouw doet haar uiterste best om de 

stikstofuitstoot te reduceren, terwijl het rijk een vliegveld reactiveert en zo 

zorgt voor een grote vervuiling. Maar oké dat laatste heb ik niet zo 

gezegd en kan dus niet in een artikel worden opgenomen. Ik weet ook 

niet of mijn vrouw de opmerking over de kop thee daarin zou waarderen. 

Dat ik wel heb aangegeven naar alle tevredenheid jaren in Milheeze 

naast een varkenshouderij te hebben gewoond wordt natuurlijk niet in 

het artikel opgenomen. Ook daar een belangrijke nuance dus. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondrechten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie
http://hallo-venray.nl/Article/Details/2379
http://hallopeelenmaas.nl/Archive


https://www.ad.nl/politiek/d66-wil-veestapel-halveren-drastische-afname-

stikstofuitstoot~a7872ea4/ 

Een ander voorbeeld van persvrijheid is het artikel in het Algemeen 

dagblad van 9 september over D'66 die de veestapel wil halveren. Of dit 

artikel helemaal klopt kan ik niet beoordelen, maar het onderstreept mijn 

gedachte dat aan de ene kant de bevolking hard bezig is met 

stikstofreductie en aan de andere kant de regering niet beseft dat met 

het reactiveren van een vliegveld veel schade aan de gezondheid 

berokkent. Ook daar een belangrijke nuance dus. 

Over het artikel woningisolatie Merselo heb ik op de website een 

uitgebreider stuk staan. U vindt daarin onder meer de juiste straatnamen. 

Over het onderwerp halveren veestapel kunt u op de website een brief 

vinden die naar D'66, de 2e kamer is gestuurd. Ze zijn beiden te vinden 

bij het kopje laatste nieuws. Wellicht had ik dat tabblad op de website om 

misverstanden in de toekomst te voorkomen beter "De nuance' kunnen 

noemen.     

http://www.stopvliegbasisdepeel.nl/ 
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