Vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o.

Jaarverslag 2016
april 2017

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Groen en Heem Valkenswaard en omstreken
over het jaar 2016. Het is fijn dat onze vereniging zoveel leden en sympathisa
nten heeft die ons ondersteunen bij ons streven naar behoud en versterking van ons milieu,
onze natuur en erfgoed.
De vereniging draait, dankzij de onmisbare inzet van vrijwilligers en met haar achterban van
leden, donateurs en sympathisanten op volle toeren. De rechtvaardiging voor ons streven
ontlenen wij aan de overtuiging dat in het “hier en nu” verenigingen zoals de onze ervoor
moeten waken dat het op korte termijn gerichte productiestreven en consumptiegedrag niet
leiden tot schade aan het milieu, de natuur en erfgoed.
Daar komt bij dat het korte termijn denken, en te veel particuliere en economische belangen
de opname belemmeren van uitgebreide op milieu, natuur en erfgoed gerichte programma’s
van politieke partijen.
Het jaar 2016 was voor ons een uitermate gunstig, maar ook intensief jaar. We fuseerden
met de verenigingen Natuurbehoud Valkenswaard en Natuurbehoud Waalre. Voor onze
leden hebben we drie natuur- en cultuurhistorische wandelingen georganiseerd en ook zijn
we druk geweest met het volgen, en daarop noodzakelijk reageren, van het beleid en
plannen van de gemeente en andere overheden. Meer daarover leest u in het verslag.
Ons streven is om nog meer de krachten te bundelen van de diverse verenigingen en het
verder ontwikkelen van een loket en kennisplatform voor de inwoners van Valkenswaard en
omgeving. Alleen in gezamenlijkheid kunnen wij een krachtige burgerstem laten horen en
opkomen ter bescherming van de fundamentele waarden die het milieu, de natuur en het
erfgoed in zich dragen.
Namens het bestuur willen we iedereen die ons in 2016 heeft gesteund heel hartelijk
bedanken en vol energie gaan we in 2017 verder.
Albert Aten, vice-voorzitter
Lei Scheffer, penningmeester
Bas Verbeek, secretaris
Lambert de Brouwer, voorzitter
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1. Hoogtepunten en bijzonderheden
Gedurende het jaar 2016 werd onze aandacht voor een belangrijk deel opgeëist door:
- De plannen voor ontwikkeling van een wellnesscomplex op sportpark den Dries.
Aantasting van natuurwaarden van het Waalrese Bos was in het geding, alsmede kap
van bomen door bouwverkeer, onvoldoende waarborg voor behoud van het
rijksmonument Urnenveld uit de Bronstijd, etc. Betwijfeld werd ook of er wel sprake
is van een regionale behoefte aan een wellnesscentrum in Valkenswaard. De
ontwikkelaars gaven na onderzoek aan dat die behoefte er toch niet bleek te zijn en
staakten het intitiatief.
- Het verzoeken om handhaving bij de gemeenten Waalre en Valkenswaard voor
naleving van verbod op gebruik door brommers en het doven van de verlichting
tussen 20.00 en 6.30 uur op het fietspad Oude Spoorbaan tussen Waalre en
Valkenswaard.
- Het verzoeken om handhaving vanwege vele overlastklachten van activiteiten op het
Eurocircuit. Het betreft vooral de naleving van de bepalingen van de geldende
milieuvergunningen uit 1993.
In februari 2016 werd besloten om samen te gaan met de Vereniging Natuurbehoud
Valkenswaard en in juni 2016 met de vereniging Natuurbehoud Waalre.
De drie verenigingen zijn als een organisatie verder gegaan onder handhaving van de naam
Groen en Heem Valkenswaard e.o. met als werkgroepen Natuurbehoud Valkenswaard en
Natuurbehoud Waalre.
In december 2016 werden besprekingen gevoerd met de Milieuwerkgroep Waalre,
onderdeel van IVN Valkenswaard-Waalre om te onderzoeken in hoeverre samengaan met
Groen en Heem wenselijk is. Het proces is nog gaande. De verwachting is dat in maart 2017
duidelijkheid wordt verkregen.
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2. Organisatie

a. Samenvoeging met Natuurbehoud Valkenswaard en Natuurbehoud Waalre
Per 10 februari 2016 samengaan Groen en Heem met Vereniging Natuurbehoud
Valkenswaard.
Per 13 juni 2016 samengaan Groen en Heem met Vereniging Natuurbehoud Waalre
b. Bestuurswijzigingen
Er hebben zich in 2016 geen bestuurswijzigingen voorgedaan.
Het bestuur bestaat uit:
Albert Aten vicevoorzitter
Lambert de Brouwer, voorzitter
Lei Scheffer, penningmeester
Bas Verbeek, secretaris
c. Werkgroepen
Groen en Heem kent de volgende werkgroepen:
Gericht op aandacht voor geografische deelgebieden:
* Werkgroep Natuurbehoud Valkenswaard
* Werkgroep Natuurbehoud Waalre
Gericht op aandachtsgebieden:
* Werkgroep Cultureel Erfgoed (WCE)
* Werkgroep Natuur en Milieu (WNM)
* Werkgroep Ruimtelijke Ordening (WRO)
* Werkgroep Publiciteit (WPU)
* Werkgroep Activiteiten (WAC)
d. Leden en sympathisanten
Het aantal leden per 31 december 2016 bedraagt: 122
Leden betalen een jaarlijkse contributie van €10,- euro (per huishouden) en kunnen gratis
deelnemen aan activiteiten, deelnemen in werkgroepen etc. Ieder lid is stemgerechtigd
tijdens ledenvergaderingen.

Sympathisanten zijn geen officieel lid van de vereniging maar dragen deze een warm hart
toe, bijvoorbeeld middels een vrijblijvende donatie of als vrijwilliger ter ondersteuning van
activiteiten.
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3. Activiteiten behoud, ontwikkeling en versterking natuur, milieu, cultuurhistorie
a. Overleg gemeente Valkenswaard
Ontwikkeling van gebied Groote Heide en Leisure Zuidzone
Het gebied Grootte Heide omvat zesduizend (!) hectare prachtige natuur en is het
grondgebied van zes gemeenten, te weten, Cranendonck, Eindhoven, HamontAchel, HeezeLeende, Neerpelt en Valkenswaard aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens. Het
is een uniek natuurgebied waarvan een groot deel is aangewezen als Natura2000-gebied,
waaronder de Malpie. Wat betreft biodiversiteit behoort De Groote Heide tot de top-tien
van Europa. De gemeenten werken samen om het gebied meer bekendheid te geven en
Valkenswaard wil de komende jaren volop inzetten op “rust en ruimte” in kader van
toerisme en recreatie. Ten zuiden van Lage Heide wordt daartoe een Leisure Zuidzone
ontwikkeld. Groen en Heem Valkenswaard e.o. neemt deel aan de werksessies die moeten
leiden tot een visie en programma dat in april 2017 door de gemeenteraad wordt
vastgesteld. Voor meer informatie: https://www.degrooteheide.eu/wat-is-degroote-heide
Groenstructuurplan
Op 21 maart 2016 heeft Groen en Heem deelgenomen aan overleg inzake het opstellen van
het Groenstructuurplan. Het huidige beleidsplan dateert van 1997.
Na ontvangst van het verslag van de bijeenkomst op 30 maart 2016 is echter niets meer
vernomen omtrent conceptplan en verdere stappen.
b. Specifieke onderwerpen
Woningbelang
Aan de achterkant van de nieuwe Ginneveflat van Woningbelang aan de Nieuwe
Waalreseweg in Valkenswaard zouden een 20-tal bomen gekapt moeten worden voor
aanleg van wadi's om hemelwater af te kunnen voeren. Door geen of nauwelijks onderhoud
door de gemeente zag het bosje er ook niet meer uit. Het ging om heel hoge dennen, spar
en mooie essen.

Bewoners kwamen in verzet en dienden een bezwaarschrift in. Na overleg tussen Groen en
Heem Valkenswaard e.o. en Woningbelang is het toch gelukt om, op slechts enkele na, de
bomen te behouden. Bijna alle dennen, spar en essen werden niet gekapt en bovendien
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werden er twee nieuwe meerstammige wilgen van 6 tot 8 meter bijgeplaatst. Woningbelang
heeft ook het bosje verder gefatsoeneerd. Een mooi resultaat dankzij een positieve en
constructieve samenwerking met Woningbelang.
Citymarketing
In 2015 is gestart met het project Citymarketing. Het doel van dit project is de Toekomstvisie
verdere invulling te geven en voor Valkenswaard een scherpe(re) profilering te ontwikkelen.
In 2016 is gewerkt aan fase 1 waarbij de vraag wat Valkenswaard onderscheidend en uniek
maakt centraal stond. Er is gekozen voor een organisatieopzet waarbij mensen uit de
Valkenswaardse samenleving vormgeven aan dit proces en de gemeente daarin ondersteunt
en helpt. Om het DNA van Valkenswaard boven tafel te krijgen, zijn er o.a. diverse
rondetafelgesprekken geweest met diverse stakeholders uit de Valkenswaardse
samenleving.
In een brief aan het college van b&w heeft Groen en Heem in mei te kennen gegeven dat
verenigingen die zich in zetten voor bijvoorbeeld natuurkwaliteit, waaronder bijvoorbeeld
Groen en Heem Valkenswaard e.o., het IVN Valkenswaard – Waalre, en Vereniging
Natuurbehoud Valkenswaard in het geheel niet bij de rondetafelgesprekken zijn betrokken.
Wezenlijke elementen in het DNA van Valkenswaard met betrekking tot ontwikkeling en
toestand van natuur, landschap en cultuurhistorie zijn daardoor genegeerd, dan wel in ieder
geval onderbelicht gebleven.
De diversiteit van samenstelling van de deelnemers aan de rondetafelgesprekken en de
opzet en inhoud van het boek ‘DNA Valkenswaard‘ roepen bij ons heel sterk het gevoel op
dat de natuur, landschappen en cultuurhistorie van Valkenswaard dienen te worden ingezet
als economische producten die zo rendabel mogelijk moeten worden geëxploiteerd.
Eurocircuit
Een groot aantal inwoners van Valkenswaard en met name direct omwonenden van het
Eurocircuit verzetten zich tegen de toenemende herrie van het Eurocircuit. Men verlangt van
de gemeente dat paal en perk wordt gesteld aan ontwikkelingen op de crossterreinen. Er
vinden overlast veroorzakende activiteiten plaats, veel meer dan volgens de
milieuvergunning (van 1993) en het bestemmingsplan (van 1977) zijn toegestaan.
Daarnaast zijn er schadelijke milieueffecten, met name vanwege de stikstofdeposities op de
Natura2000-deelgebieden de Malpie en beekdal van de Keersop.
De omwonenden worden ondersteund door Groen en Heem en inmiddels lopen er diverse
beroepszaken.
Fietspad Oude Spoorbaan
Verzoeken om handhaving bij de gemeenten Waalre en Valkenswaard zijn ingediend voor
naleving van verbod op gebruik door brommers en het doven van de verlichting tussen 20.00
en 6.30 uur op het fietspad Oude Spoorbaan tussen Waalre en Valkenswaard.
Ten aanzien van het gebruik door brommers e.d. hebben beide gemeenten aangegeven
handhavend op te treden. In de praktijk blijkt deze toezegging waardeloos te zijn. Er vindt
geen of nauwelijks controle plaats, men heeft simpelweg geen controlecapaciteit. Het
gebruik door brommers neemt gestaag toe.
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In oktober bleek dat vanwege technische problemen de verlichting de hele nacht bleef
branden. Ter bescherming van vooral vleermuizen en amfibieën mag er geen verlichting
branden tussen 20.00 en 6.30 uur. In december was het probleem nog niet opgelost en er
was een handhavingsverzoek en vervolgens een deadline van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) voor nodig om ervoor te zorgen dat de verlichting tussen
genoemde tijden gedoofd werd.

c. Inspraakreacties/zienswijzen
Inspraakreacties/zienswijzen naar aanleiding van hadden betrekking op:
Januari 2016: inspraakreactie Milieubeleidsplan 2016-2019
Het document Milieubeleidsplan van de gemeente was op een aantal punten onvolledig te
noemen, kwam ad-hoc over en wekte niet de indruk erg gedegen en doordacht te zijn.
Zo werd in het milieubeleidsplan bijvoorbeeld nauwelijks of geen aandacht besteed aan
Natuur en Ecologie (o.a. flora en fauna, bomenbeheer) en aan de kwaliteit van
natuurlandschappen. Samen met het IVN Valkenswaard – Waalre en de Vereniging
Natuurbehoud Valkenswaard heeft Groen en Heem een inspraakreactie ingediend.
Januari2016: inspraakreactie Nota Ruimtelijke Kwaliteit
De nota geeft het beleid aan voor ruimtelijke kwaliteit in Valkenswaard. De gemeente kan
samen met haar bewoners zorgen voor een aantrekkelijke gebouwde omgeving. Groen en
Heem had vooral vragen over de te hanteren beoordelingscriteria.
Augustus 2016: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Past. Heerkensdreef 21 e.o.’
(NL.IMRO. 0858.BPpastheerknsdrf21-VO01), Wellnesscentrum den Dries
Het betrof de plannen voor ontwikkeling van een wellnesscomplex op sportpark den Dries.
Naar de mening van Groen en Heem was er sprake van aantasting van EHS-natuurwaarden
van het Waalrese Bos, alsmede kap van bomen door bouwverkeer, onvoldoende waarborg
voor behoud van het rijksmonument Urnenveld uit de Bronstijd, geen marktbehoefte, etc.
De ontwikkelaars staakten in november 2016 het initiatief.
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Oktober 2016: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Waalreseweg 199.’
(NL.IMRO.0858. BPnwwaalreseweg199-VO01) Tuincentrum Coppelmans
Tuincentrum Coppelmans wil uitbreiden van ca 5000 m² naar ca 8300 m². In 2003 vond al
een uitbreiding plaats van 2600 m² naar 5000 m². De provincie heeft toendertijd aangegeven
uitbreiding in de toekomst niet acceptabel te vinden op de locatie welke onderdeel
uitmaakt van het akkercomplex Loonder Akkers, een complex met esdek, bolle ligging,
openheid, zandpaden en bosjes. Op de gemeentelijke erfgoedkaart is het gebied aangegeven
met de classificatie “zeer hoge cultuurhistorische waarde”.
Oktober 2016: inspraakreactie n.a.v. Gemeentebegroting 2017
Groen en Heem vond het haar plicht om in een schriftelijke reactie haar verontrusting
kenbaar te maken aangaande de wijze waarop de gemeente Valkenswaard lijkt om te gaan
met het in Valkenswaard aanwezige “groen en heem”.
In de tekst van de begroting kwam een juiste bijpassende intrinsieke grondhouding ter
behoud en versterking van de waarden van het groen, van de natuur en van het ecosysteem
niet of onvoldoende tot uiting.

d. Verzoeken tot Handhaving
25-02-2016: Verzoek tot handhaving gemotoriseerd verkeer fietspad Oude Spoorbaan.
Handhavingsverzoek bij gemeente Waalre en Valkenswaard om naleving van het verbod op
gebruik fietspad door brommers, scooters e.d. Het overlastprobleem is er nog steeds en
zowel de gemeenten Waalre als Valkenswaard hebben aangegeven handhavend op te
treden. Helaas komt men deze toezegging opnieuw niet na. Er wordt niet of nauwelijks
gecontroleerd. De gemeente en ook de politie stellen te weinig capaciteit te hebben om
voor naleving te kunnen zorgen.
Handhavingsverzoek is afgewezen
26-02-2016: Verzoek tot handhaving milieuvergunningen Stichting Exploitatie Eurocircuit
Handhavingsverzoek aan gemeente om voor naleving te zorgen van bepalingen van
milieuvergunningen uit 1993 en bestemmingsplan uit 1977.
Handhavingsverzoek is afgewezen
07-04-2016: Verzoek tot handhaving Enduro-cross Eurocircuit op 22 mei 2016.
Handhavingsverzoek aan gemeente om voor naleving te zorgen van bepalingen van
milieuvergunningen uit 1993 en bestemmingsplan uit 1977 tijdens Endurocross op 22 mei
2016.
Handhavingsverzoek is afgewezen
13-05-2016: Verzoek tot handhaving aangaande diverse evenementen.
Handhavingsverzoek aan gemeente om voor naleving te zorgen van bepalingen van
milieuvergunningen uit 1993 en bestemmingsplan uit 1977 tijdens diverse evenementen.
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Handhavingsverzoek is afgewezen

29-05-2016: Verzoek tot handhaving met betrekking tot activiteiten Eurocircuit
Handhavingsverzoek aan gemeente om voor naleving te zorgen van bepalingen van
milieuvergunningen uit 1993 en bestemmingsplan uit 1977.
Handhavingsverzoek is gedeeltelijk toegewezen.
07-06-2016: Verzoek tot handhaving voorschriften milieuvergunningen Eurocircuit
Handhavingsverzoek aan gemeente om voor naleving te zorgen van bepalingen van
milieuvergunningen uit 1993 en bestemmingsplan uit 1977.
Handhavingsverzoek is afgewezen
19-07-2016: Verzoek tot handhaving n.a.v. aantasting cultuurhistorische waarden
Weegbree/Loonderakker/Smelen
Verzoek om handhaving ter bescherming van cultuurhistorische waarden akkercomplex Smelen en
Loonderakker aan de Weegbree, Valkenswaard.
Het gebied behoort tot beschermd cultuurhistorisch vlak. Wij verzochten het college de zorgplicht
ten aanzien van bescherming van aanwezige cultuurhistorische waarden na te leven.
De situatie was dat door (landbouw)verkeer) o.a. steilranden kapotgereden worden en de
middeleeuwse bolle akkerwaarden deels werden vernietigd door het ontstaan van nieuwe paden
doordat landbouwvoertuigen eroverheen rijden, mede tengevolge van de hevige regenval waardoor
het historische molenpad nauwelijks nog begaanbaar was. Dat is mede te wijten aan slechte
herstelmaatregelen na het tijdelijk asfalteren ten gevolge van werkzaamheden in het kader van
aanleg bergbezinkbassin in 2012.

Handhavingsverzoek is toegewezen
28-10-2016: handhavingsverzoek flora- en faunawet Fietspad Oude Spoorbaan Waalre.
Handhavingsverzoek bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ). De reden van
het verzoek was de beslissing van de gemeenten Waalre en Valkenswaard om de verlichting
op het fietspad Oude Spoorbaan vanwege technische problemen ook de hele nacht aan te
laten. Deze onnodige verlichting brengt ernstige schade toe aan flora- en fauna (niet alleen
vleermuizen maar ook nacht actieve soorten als amfibieën; de werking van alle
amfibieëntunnels wordt ernstig gehinderd dan wel onmogelijk als er verlichting is) in het
Waalrese bos. De verlichting mag niet branden tussen 6.30 uur en 20.00 uur.
Handhavingsverzoek is toegewezen

e. Bezwaren
04-04-2016: bezwaar d.d. 25-2-2016 tegen beslissing afwijzing verzoek tot handhaving
gemotoriseerd verkeer fietspad Oude Spoorbaan
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Besluit op bezwaar: gegrond verklaard. In de praktijk echter niet effectief. Capaciteit tot
handhaving ontbreekt, gebruik door brommers neemt toe.
07-04-2016: bezwaar verlenen omgevingsvergunning m.b.t. evenement Grand Prix
Motorcross, Eurocircuit op 27 en 28 maart 2016
Bezwaar afgewezen
26-05-2016: bezwaarschrift WOB verzoek Spa/Wellness
Het college van b&w heeft ons verzoek op basis van Wet openbaar bestuur gedeeltelijk
gehonoreerd. Bezwaar vanwege het niet volledig verstrekken van gevraagde informatie.
24-08-2016: bezwaarschrift omgevingsvergunning, “het plaatsen van reclame uitingen aan
gemeentelijk monument Oranje Nassaustraat 8 in Valkenswaard”.
Het college van b&w een een vergunning ondanks het negatieve advies van de welstands- en
monumentencommissie. Een nadere motivering waarom het college daarvan afwijkt werd
niet gegeven..
Bezwaar in februari 2017 gegrond verklaard.
05-09-2016 bezwaar tegen besluit afwijzen handhavingsverzoek gebruik Eurocircuit d.d. 27
juli
Bezwaar afgewezen

f. Beroepschriften
In 2016 zijn geen beroepschriften bij de Rechtbank Oost-Brabant en of Raad van State
ingediend. Wel was Groen en Heem betrokken bij de lopende procedure bij de Raad van
State in het kader van de plannen voor de Westparallel/N69.
g. WOB-verzoeken
17-03-2016: verzoek om informatie op basis Wet openbaar bestuur m.b.t. plannen
Spa/Wellnesscentrum op Sportpark Den Dries
07-09-2016: verzoek om informatie op basis Wet openbaar bestuur m.b.t. relevante
documenten in kader voorbereiding bestemmingsplan Eurocircuit
01-11-2016: verzoek om informatie op basis Wet openbaar bestuur inzake
“bodemonderzoeken” n.a.v. Milieujaarverslag 2015
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4. Publieksbereik en educatie

a. Activiteiten
Lezing Mari de Bijl, boswachter Brabants landschap
In maart vond de eerste lezing van 2016 plaats. Voor een volle zaal met zo’n 40
belangstellenden vertelde Mari de Bijl, boswachter bij Brabants Landschap over
‘nieuwkomers in onze omgeving’. Over dassen (uitzet), zwijnen, boomkikkers en tamme
varkens in ons bossen. Mari gaf een inkijkje achter de schermen van het (wild)natuurbeheer
en las voor uit zijn veel gewaardeerde gedichtenbundel. Wij kijken terug op een zeer
geslaagde avond!
Vleermuizen excursie o.l.v. vleermuizendeskundige Leo Klok
Op vrijdag 27 mei organiseerde Groen en Heem Valkenswaard e.o. een
vleermuizenwandeling.
Onder leiding van vleermuizenexpert Leo Klok zijn we op vrijdag 27 mei in de omgeving van
de Kleine en Grote Meer een kijkje gaan nemen in de wereld van de vleermuizen. Het is een
uitstekend gebied om vleermuizen te ontdekken. Er zitten veel insecten en waar insecten
zijn, zijn vleermuizen. Het is afhankelijk van de temperatuur en regen of en hoeveel
vleermuizen je tegenkomt. In Nederland komen 21 verschillende soorten vleermuizen voor.
Zeven soorten komen bijna overal voor. Negen soorten worden als vrij zeldzaam tot zeer
zeldzaam beschouwd.
Archeologische Wandeling Centrum o.l.v. Bas Verbeek
Archeologische wandeling Valkenswaard Afgelopen zondagmiddag 2 oktober 2016 maakten
leden van Groen en Heem onder leiding van “dorps-archeoloog" Bas Verbeek een reis door
de tijd van het ontstaan van de nederzetting Wedert, haar ontwikkeling tijdens de
middeleeuwen tot aan het hedendaagse Valkenswaard. De wandeling nam ons o.a. mee
langs het Florapark, het Oude kerkhof, het Frans van Bestpark en de Kleine Markt. We sloten
af met een gezellig kopje koffie en gebak in café de Swaen op de markt.
b. Infobulletin Groen en Heem Aktueel
Groen en Heem Actueel is in 2016 vier keer verschenen, in februari, mei, september en
december.
Het bulletin heeft tot doel de leden en sympathisanten te informeren over de
ontwikkelingen van lopende zaken, het verstrekken van informatieve achtergrondinformatie
en het doen van aankondigingen vanuit het bestuur met betrekking tot bijvoorbeeld
activiteiten in de vorm van wandelingen, excursies, lezingen.
c. Nieuwsflits
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In 2016 is zeven keer een Nieuwsflits verspreid.
De nieuwsflits heeft tot doel om in de periode tussen de uitgave van het infobulletin de
leden en sympathisanten op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen.
d. Social Media
Vanaf augustus 2015 zijn onze nieuwe website www.groen-heemvalkenswaard.nl in de
lucht. Op deze website is naast algemene informatie over de vereniging ook nadere
documentatie beschikbaar van actuele dossiers. Ook zijn alle bulletins digitaal te raadplegen
en worden de activiteiten vermeld..
Groen en Heem Valkenswaard e.o. is ook actief op Social Media om haar herkenbaarheid,
zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. Naast de Facebook pagina is in 2016 ook
gestart met een Twitter account.

e. Persberichten
In 2016 zijn diverse malen persberichten verstuurd aan lokale media zoals Valkenswaards
Weekblad, De Schakel en het Eindhovens Dagblad. Onderwerpen betroffen:
- ondersteuning omwonenden Eurocircuit bij verzoeken om handhaving en bezwaren
n.a.v. klachten overlast zoals geluids- en stankoverlast, ontoelaatbare
stikstofdepositie, overtreding van milieuvergunningen, etc.
- persberichten m.b.t. fusie Natuurbehoud Valkenswaard en Natuurbehoud Waalre
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5. Kennis – en Expertiseplatform
a. Lokale en regionale partijen
Januari: gesprek bij IVN Heeze-Leende om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Beide
partijen ondersteunen elkaar indien noodzakelijk en wisselen expertise uit.
Januari: de Valkenswaardse Heemkundekring Weerderheem is een archeologische werkgroep
gestart. In deze werkgroep, bestaande uit inmiddels 5 personen, worden nauwlettend
archeologische ontwikkelingen binnen Valkenswaard gevolgd. Ook worden bijdragen geleverd aan
professioneel archeologisch onderzoek t.b.v. omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen.

Impressie opgraving Kromstraat

Maart: Uitnodiging verstuurd aan IVN-afdelingen van o.a A2-gemeenten (Heeze-Leende,
Valkenswaard, Cranendonck), Veldhoven in kader verkennen mogelijkheden tot samenwerking.
Contacten zijn gelegd, verdere uitwerking noodzakelijk.

b. Burgerparticipatie
Inwoners/leden maakten hun verontwaardiging kenbaar aangaande problematiek overlast
Eurocircuit.
We ontvingen afwijzende reacties op verlenen van omgevingsvergunning reclame-uitingen
Carolusgebouw Oranje Nassaustraat.
We ontvingen vele klachten over het niet handhaven door de gemeente Waalre en
Valkenswaard van het verbod op gebruik van fietspad Oude Spoorbaan door brommers.
Er is veel te weinig handhavingscapaciteit, brommergebruik neemt toe.
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We ontvingen meldingen van leden aangaande illegaal lozen van gier in een sloot aan de
Mgr. Smetsstraat. Melding doorgegeven aan de gemeente.
Daarnaast ontvingen we meldingen van leden die hun bezorgdheid uitspraken omtrent
voorgenomen kap van bomen door de gemeente.
We ontvingen reacties van leden met verontrusting over plannen van de gemeente Waalre
om in 2017 twee nieuw fietspaden aan te leggen door het Dommeldal. We volgen de
ontwikkelingen.
Op verzoek is Groen en Heem betrokken bij de initiatieven ter verwerving van de status
rijksmonument van de Dommelsch Brouwerij en vier omliggende panden.

c. Professionals
Groen en Heem Valkenswaard e.o. blijft graag op de hoogte van recente ontwikkelingen
binnen de aandachtsgebieden van Groen en Heem. Het contact met professionals is van
groot belang om nieuwe inzichten en ontwikkelingen te verkrijgen. Contact met deze
professionals vindt plaats o.a. middels het bijwonen van lezingen en excursies,
georganiseerd door o.a. de Brabantse Milieu Federatie (BMF), Archeologische Vereniging
Kempen-Peelland en het IVN. Ook zijn wij regelmatig aanwezig bij door de gemeente
Valkenswaard georganiseerde bijeenkomsten waarbij professionals aanwezig zijn.

d. Overheden
Op 13 november 2015 heeft een gesprek plaatsgehad met wethouder Tindemans,
verantwoordelijk voor natuurbeleid en cultuurhistorie. Onze doelstelling was vroegtijdige
betrokkenheid bij plan- en beleidsvorming waarbij sprake kan zijn van aantasting van natuur,
milieu en cultuurhistorisch erfgoed. In het persoonlijke gesprek hebben wij nader
verduidelijkt , oplossingsgericht, betrokken te willen worden, om zoals beide partijen
beaamden, het maatschappelijk draagvlak te vergroten.
In 2016 heeft Groen en Heem deelgenomen aan overleg aangaande het
Landschapsontwikkelingsplan en met betrekking tot de ontwikkelingsplannen Groote Heide,
een ambitieus plan waarbij de gemeente zich meer als groene leisuregemeente wil ontwikkelen en
profileren.
Uitnodigingen voor betrokkenheid en of overleg bij concrete ruimtelijke plannen heeft in 2016 niet
plaatsgevonden.
Vanuit Groen en Heem zijn enkele brieven verstuurd aan het college om, indien gewenst, verder
invulling te geven aan betrokkenheid bij plan- en beleidsvorming. Hierop is nauwelijks positief
gereageerd.
Wel heeft inmiddels in maart 2017 een positief constructief gesprek plaatsgehad met teammanagers
van de gemeente en is Groen en Heem ook betrokken geweest bij enkele concrete ruimtelijke
plannen. We hopen op een voorspoedige continuering ervan.
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6. Beleidsplannen 2017
De plannen van Groen en Heem Valkenswaard voor 2017 volgen uit het beleidsplan 20162020 zoals door het bestuur in de vergadering van 16 december 2015 vastgesteld.
De speerpunten van het beleid voor de periode 2016-2020 zijn:
* verdere uitwerking en uitbouw organisatie(structuur);
* vergroting draagvlak, betrokkenheid en ledenbestand in de gemeente Waalre;
* versterken van de samenwerking met gemeente, provincie e.d.;
* werving leden, sympathisanten, donateurs;
* vergroten inhoudelijke kennis en kunde;
* versterken van de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling met verenigingen,
professionals, vrijwilligers, etc;
* vergroten betrokkenheid burgers, o.a door gesprekken met wijkcommissies, (Groen en
Heem in Wijk).
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7. Financieel overzicht 2016
INKOMSTEN

UITGAVEN

RENTE 2016 TRIODOS
DONATIES 2015 EN 2016
LIDMAATSCHAPPEN 2015
LIDMAATSCHAPPEN 2016
LIDMAATSCHAPPEN 2017
LIDMAATSCHAP NBV 2016
DONATIE NATUURBEHOUD VW
DONATIE NATUURBEHOUD W
DONATIE NATUURBEHOUD W
RETOUR BANKKOSTEN NBW
BIJDRAGE LEZING VIA KAS

€3,84
€20,00
€10,00
€793,30
€230,00
€10,00
€1.205,48
€419,88
€28,61
€0,52
€42,50

BANKKOSTEN
RABOBANK NBV
ING BANK
TRIODOS BANK
WEBSITE/DOMEIN KOSTEN NBV
WEBSITE/DOMEIN KOSTEN
KVK UITTREKSEL
CONTRIBUTIE BMF 2016
CONTRIBUTIE IVN 2016
DRUKKOSTEN BULLETIN
ACTIVITEIT LEZING
GEBRUIK RUIMTE
ACTIVITEIT WANDELING ARCH

€0
€14,18
€47,83
€55,71
€120,94
€84,70
€7,50
€ 40,00
€24,00
€14,85
€75,00
€50,00
€56,50

TOTAAL INKOMSTEN

€2.764,13

TOTAAL UITGAVEN

€591,21

31-12-2016
31-12-2016
31-12-2016

ZAKEN TRIODOS 91081616
SPAAR TRIODOS 2024957927
KAS
TOTAAL

€1.652,46
€3.635,00
€ 42,50
€5,329.96

SALDO 1-1-2016

ING
TRIODOS
INKOMSTEN 2016
POSITIEF VERSCHIL
UITGAVEN

€704,42
€2.433,16
€2.764,13
€19,46
€591,21

SALDO:

€ 5.921,17

SALDO:

€5.329,961) 2) 3)

1)

Conform overeenkomst is €1.205,48 geoormerkt voor activiteiten m.b.t. doelstellingen NBVW
Conform overeenkomst €448,49 geoormerkt voor activiteiten m.b.t. doelstellingen NBW
3)
In begroting 2017 wordt geoormerkt €600,- voor juridische zaken e.d.
2)

Lei Scheffer
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8. Begroting 2017
INKOMSTEN

UITGAVEN

CONTRIBUTIES/DONATIES € 1.200,00

WEBHOSTING
LIDMAATSCHAPPEN
BANKKOSTEN
SECRETARIAAT
WERKGROEP PLATFORM
WERKGROEP P & R
WERKGROEP ACTIVITEITEN
RESERVERING BEROEP ED

TOTAAL:

€ 1.200,00

SALDO :

-€ 115,00

Lei Scheffer
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€ 80,00
€ 65,00
€ 95,00
€ 125,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 1.315,00
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