Vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o.
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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag over 2018, alweer het vierde jaarverslag van de Vereniging Groen
en Heem Valkenswaard e.o. Het doet ons deugd te ervaren dat onze vereniging een
toenemend aantal leden en sympathisanten kent die onze doelstellingen tot behoud,
ontwikkeling en versterking van ons milieu, onze natuur en erfgoed, onderschrijven.
Dankzij de onmisbare en enthousiaste inzet van vrijwilligers, met haar achterban van leden,
donateurs en sympathisanten is de vereniging in staat haar doelstellingen te realiseren. De
rechtvaardiging voor ons streven ontlenen wij aan de overtuiging dat in het “hier en nu”
verenigingen zoals de onze ervoor moeten waken dat ontwikkelingen en concrete plannen
niet leiden tot schade aan het milieu, de natuur en erfgoed vanwege het vaak op korte
termijn gerichte productie- en consumptiegedrag,
Het doel van onze vereniging is om, in gezamenlijkheid, met burgers op te komen ter
bescherming van de fundamentele waarden die het milieu, de natuur en het erfgoed in zich
dragen. Wij bieden daartoe een platform voor burgers die, indien gewenst en noodzakelijk,
ons kunnen betrekken bij vermeende aantastingen van natuur, milieu en erfgoed. Voor onze
leden en belangstellenden hebben we diverse (drukbezochte) activiteiten georganiseerd.
De afgelopen jaren hebben we meermaals pogingen gedaan bij de gemeente Valkenswaard
om daadwerkelijk vroegtijdig bij planvorming betrokken te worden. We hebben, op verzoek
van wethouder Ruimtelijke Ordening en Eurocircuit, Kees Marchal, in september ook een
prettig gesprek daartoe gehad en er zijn intenties uitgesproken. We hopen dat het nieuwe
college ook de daad bij het woord voegt, zodat de noodzaak om juridische stappen te zetten
zal verminderen. Helaas is dat in 2018 nog niet gelukt. We blijven openstaan voor
constructief tijdig overleg met de gemeente. Behoud en versterking, in samenhang met
ontwikkeling van natuur, milieu en erfgoed zijn per slot van rekening ten behoeve van ons
allemaal.
Namens het bestuur willen we iedereen die ons in 2018 heeft gesteund heel hartelijk
bedanken en vol energie gaan we in 2019 verder.
Albert Aten, vice-voorzitter
Lei Scheffer, penningmeester
Bas Verbeek, secretaris
Monika van de Ven, algemeen
Lambert de Brouwer, voorzitter
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1. Hoogtepunten en bijzonderheden
Gedurende het jaar 2018 werd onze aandacht voor een belangrijk deel opgeëist door:
- Het Eurocircuit: geschillen betreffende de naleving van de bepalingen van de
geldende milieuvergunningen uit 1993 en van het bestemmingsplan uit 1977.
We hebben omwonenden ondersteund bij handhavingsverzoeken en juridische
procedures bij de Rechtbank en bij de Raad van State.
- Het ontwerp bestemmingsplan voor het Eurocircuit en het ontwerp
Milieueffectrapportage.
- De uitbreidingsplannen van Tuincentrum Coppelmans. We hebben in november
beroep ingesteld bij de Raad van State.
- Voor onze leden en belangstellenden hebben we diverse (drukbezochte) activiteiten
georganiseerd, waaronder een excursie door het gebied tussen de Luikerweg en de
Dommelseweg waar Waterschap De Dommel een waterberging heeft gepland en een
natuurwandeling in het gebied Groot Goor in Veldhoven, door het gebied waar de
N69 is gepland;
- Ondersteuning van particulieren bij diverse onderwerpen, waaronder
bestemmingsplan recreatiewoningen Kromstraat 75-77, vaststelling beheerplan
Natura2000, diverse kapvergunningen waaronder voornemen kap van 20 oude
moeraseiken aan de Haagstraat, jachthondenproef in natuur in Waalre.

Verder in het verslag kunt u er meer over lezen.
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2. Organisatie
a. Het Bestuur
Er hebben zich in 2018 een aantal bestuurswijzigingen voorgedaan. Zo is het bestuur
uitgebreid tot vijf personen met Monika van de Ven als algemeen bestuurslid.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Albert Aten vicevoorzitter
Lambert de Brouwer, voorzitter
Lei Scheffer, penningmeester
Bas Verbeek, secretaris
Monika van de Ven, Algemeen
Rooster van aftreden Groen en Heem Valkenswaard e.o.
Tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2018 is het rooster van aftreden vernieuwd:
In de statuten (d.d. 02-06-2015) van de vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. is
bepaald dat
bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en dat ze kunnen worden
herbenoemd (art.7.).
De zittingstermijnen worden door het bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden:
Naam

Functie

Lambert de Brouwer
Albert Aten
Lei Scheffer
Bas Verbeek
Monika van de Ven

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen

Eerste
benoeming
14-09-2015
14-09-2015
14-09-2015
14-09-2015

Tweede
benoeming
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018

Eventuele
herbenoeming
14-05-2020
14-05-2021
14-05-2020
14-05-2021
14-05-2021

b. 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)
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c. Leden en sympathisanten
Het aantal leden per 31 december 2018 bedraagt: 146
Leden betalen een jaarlijkse contributie van €10,- euro (partner is gratis lid) 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.

3. Activiteiten behoud, ontwikkeling en versterking natuur, milieu, cultuurhistorie
a. Overleg gemeente Valkenswaard
Op verzoek van wethouder Kees Marchal van Ruimtelijke Ordening en Eurocircuit hebben wij
in september een constructief gesprek gehad. Het gesprek ging vooral over de noodzaak tot
vroegtijdige betrokkenheid van plannen aangaande natuur, milieu en cultuurhistorie. Per
slot van rekening onderwerpen die van wezenlijk belang zijn voor ons allen en die zelf geen
eigen stem hebben. Groen en Heem staat voor behoud en versterking ervan.
Specifiek kwamen aan de orde de plannen aangaande Groote Heide-Dommelland en het
Eurocircuit. Het gesprek was veelbelovend, de uitvoering tot nu toe teleurstellend.

b. Specifieke onderwerpen
Bestemmingsplan uitbreiding 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. Het betreft een complex met esdek, bolle ligging, openheid, zandpaden
en bosjes. Midden in het akkercomplex ligt het buurtschap Loon (beschermd dorpsgezicht) met een
driehoekige plaetse en oude (langgevel)boerderijen. Het wegenpatroon, met diverse zandwegen, is
grotendeels onveranderd sinds 1840. Het gebied kent een samenhang met het beekdal van de
Dommel. Op de gemeentelijke erfgoedkaart is het gebied aangegeven met de classificatie “zeer hoge
cultuurhistorische waarde”. Het tuincentrum Coppelmans valt sterk op in het open agrarisch gebied
vandaar dat de provincie als voorwaarde voor de uitbreiding in 2003 heeft gesteld dat het hoge
gebouw aan het uitzicht van het beekdal van de Dommel zou worden onttrokken. Aan die verplichting
is nooit voldaan. Groen en Heem kan zich niet achter de plannen stellen vanwege o.a. het niet
nakomen van verplichtingen uit 2003, de aantasting van natuur en cultuurhistorie, de geldende
verkeersonveiligheid op de Nieuwe Waalreseweg, de afwezigheid van regionale marktbehoefte en
vanwege het feit dat uitbreiding ten koste gaat van de winkels in het kernwinkelgebied van
Valkenswaard. En dat terwijl Valkenswaard met 18,3% het hoogste leegstandscijfer uit de regio heeft.
Wij hebben in november beroep ingesteld bij de Raad van State.
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Eurocircuit
Zoals bekend ondersteunt Groen en Heem omwonenden bij hun pogingen het tegengaan
van de overlast. In de praktijk is het vele weekenden raak terwijl er maar drie zijn
toegestaan. Het betreft vooral ook de vele commerciële activiteiten zoals
rijvaardigheid(slip)cursussen, testdagen e.d., veelal verzorgd door bedrijven, met
onderverhuur van de terreinen die eigendom zijn van de gemeente.
Daarnaast zijn er schadelijke milieueffecten, met name vanwege de stikstofdeposities op de
Natura2000-deelgebieden de Malpie en beekdal van de Keersop en de verslechtering van de
luchtkwaliteit waar men volledig aan voorbij lijkt te gaan.
Vlak voor de zomer heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd waaruit blijkt
dat men de crossactiviteiten op de circuits, ten opzichte van 1993, bijna wil verviervoudigen. Teneinde
te onderzoeken of er wel of niet draagvlak voor is heeft een extern bureau in de zomerperiode een
online enquête uitgevoerd waaruit overduidelijk gebleken is dat er geen draagvlak voor uitbreiding is.
Ook bijna 95% van de bewoners van de nieuwe woonwijk Lage Heide hebben door middel van een
petitie aan de gemeenteraad aangegeven geen uitbreiding te willen en verzochten tevens om
adequate handhaving.
De hoogste bestuursrechter van Nederland heeft in oktober uitspraak gedaan in het beroep van
omwonenden en Groen en Heem tegen de illegale activiteiten op het Eurocircuit.
Op alle ingebrachte punten kregen we gelijk..
De uitspraak houdt in dat het Eurocircuit zich moet houden aan regels vastgelegd in de
milieuvergunning en het bestemmingsplan. Hieronder een korte uitleg van wat de Raad van State heeft
bepaald.
- Crossen over deel van de voormalige vuilstort is niet toegestaan vanuit bestemmingsplan,
aangezien het deel van het terrein de bestemming Bos heeft. Het overgangsrecht waarop de
gemeente zich beriep is niet meer van toepassing is omdat de activiteiten sinds 1986 in aard,
omvang en intensiteit fors zijn veranderd.
-

De toegestane 8 uur per week en maximaal drie weekenden per jaar worden fors
overschreden. De vraag ging over wanneer het circuit als opengesteld moet worden
beschouwd. De gemeente en crossvereniging stelden dat het circuit opengesteld is op het
moment dat er een motor wordt gestart. Met deze uitleg kun je dus alle kanten op. Het gevolg
is dat in de praktijk er veel langer dan 8 uur werd gereden en dus ook tijdens vele weekenden.
Er mogen maar drie weekenden zijn waarbij meer dan 8 uur is toegestaan. De Raad van State
was het met die uitleg van de gemeente niet eens en maakte duidelijk dat het circuit ook
opengesteld is als er niet gereden wordt, maar andere activiteiten plaatsvinden.

-

Activiteiten zoals Dakar Pre-proloog en GP Motorcross vallen onder het reguliere gebruik van
het circuit en de gemeente kan de voorschriften van de milieuvergunning niet verruimen door
die te omzeilen met een evenementenvergunning. Zo werd ten onrechte extra
geluidsbelasting op de gevel van woningen van derden toegestaan. Dat mag nu niet meer.

Inmiddels heeft het college van b&w een herzien besluit op het handhavingsverzoek genomen. Men
stelt simpelweg dat er geen reden is tot handhaving, ondanks de uitsprak van de Raad van State, omdat
er na 40 jaar niet handhaven, nu zicht is op legalisatie. We ondernemen uiteraard actie.
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Vergunning bomenkap aan Haagstraat ingetrokken
Enkele klachten van omwonenden over overlast in de vorm van wat bladval, schaduw en
wortelopdruk (tegen of over de erfgrens) waren de aanleiding om een een kapvergunning te
verlenen voor 12 beeldbepalende, cultuurhistorische moeraseiken aan de Haagstraat.
Na inventarisatie en gesprekken met omwonenden bleek een aanzienlijk aantal mensen
tegen de kap te zijn. Gelukkig heeft de gemeente gehoor gegeven aan onze bezwaren
waarmee we niet alleen de natuur- milieu- en cultuurhistorische waarde benadrukten maar
ook de educatieve waarde voor de basisschoolleerlingen van de Windroos en van de
Dorenhagen. Gelukkig heeft de gemeente de kapvergunning ingetrokken.
Beheerplan Natura2000 voor gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux.
De provincie Noord-Brabant is in opdracht van de rijksoverheid verantwoordelijk voor de
uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen van het Europese natuurnetwerk
Natura2000. In het beheerplan waren allerlei vernattingsmaatregelen opgenomen voor het
tegengaan van stikstof, het verhogen van de grondwaterstand, etc., specifiek in het beekdal
van de Keersop. Door het opnemen van de beheermaatregelen was er geen noodzaak voor
de uitvoerders zoals Waterschap de Dommel om een vergunning aan te vragen vanuit de
Wet natuurbescherming. Groen en Heem had, samen met enkele andere belanghebbenden,
als bezwaar ingebracht dat de maatregelen onvoldoende rekening hadden gehouden met
mogelijk nadelige gevolgen voor de natuurwaarden vanwege illegale bedrijfsafvallozingen in
de jaren 60 van de vorige eeuw op de voormalige vuilstort van de Victoriedijk. Onvoldoende
onderzoek is gedaan naar invloeden daarvan op de grondwaterkwaliteit. Het grondwater
verplaatst zich in noordelijke richting naar het beekdal van de Keersop. De rechter stelde ons
in het gelijk hetgeen nu inhoudt dat eerst duidelijk moet zijn wat mogelijke
verontreinigingsrisico’s zijn alvorens te kunnen beginnen met de werkzaamheden. Het
beheerplan dient te worden aangepast.
Jachthondenproef in natuur in Waalre
Zaterdag 4 augustus jl. werd in de Waalrese bossen een jachthondenproef georganiseerd door de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Voor dit evenement was instemming verleend door de
gemeente Waalre. Wij hebben een klacht ingediend bij het college van b&w van Waalre vanwege het
verlenen van toestemming zonder dat voorwaarden werden gesteld.
In de praktijk kwam het er op neer dat bij 2 vennen door zo’n 100 – 150 personen, inclusief vele
tientallen honden, de hele dag in en om het water werd vertoefd. Om de honden te trainen werden
in en om het water dode eenden ‘verstopt’ of neergelegd. Ook werden er regelmatig schoten gelost
met jachtgeweren om de proef een realistischer gehalte te bezorgen.
Wandelpaden bij het ven werden afgezet zodat de oefeningen niet verstoord werden en om te
voorkomen dat voorbijgangers door de ‘lichte hagelschoten’ werden getroffen. Het was een drukte
en onrust van belang.
Het gebied behoort officieel tot het Natuurnetwerk Brabant. De vennen zijn aangemerkt als
bijzonder (zure, hoogzandgrond/-veen ven). Vanwege dit karakter hebben ze een erkende,
kwalitatief hoge waarde voor de natuur, met bijzondere/zeldzame soorten als dodaars (vogel),
diverse libellensoorten, amfibieën en planten waaronder kleine zonnedauw. Het gebied verdient
uiterste bescherming om de natuurwaarden te behouden en te versterken.
Het toelaten van activiteiten zoals de beschreven jachthondenproef strookt niet met de in het
natuurbeheerplan geformuleerde instandhoudingsdoelstellingen, in tegendeel, er is sprake van
aantasting van natuurwaarden. Ook valt al langer te constateren dat het tegenwoordig kennelijk
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gebruikelijk is dat in het gebied honden loslopen en vrijelijk mogen zwemmen in de vennen. Zelden
of nooit wordt een BOA gezien die daar op toeziet.
De Vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. heeft een dringende oproep gedaan aan het
college en de gemeenteraad van de gemeente Waalre om in de toekomst de bossen en vennen van
Waalre beter te beschermen, zodat de natuurwaarden ervan behouden blijven én verder versterkt
worden. Helaas moeten we constateren dat er onlangs op 16 maart 2019 opnieuw een
jachthondenproef is geweest.

4. Publieksbereik en educatie

a. Activiteiten
Ook in 2018 heeft Groen en Heem Valkenswaard e.o. een aantal activiteiten voor haar leden
en belangstellenden georganiseerd.
Cultuurhistorische Natuur Wandeling Malpie
Zondag 7 januari genoten wij van een zeer druk bezochte Cultuurhistorische Natuur
wandeling over de Malpie. De wandeling onder leiding van zowel onze cultuurhistorische
gids Bas Verbeek alsmede Ellen van Beek natuurgids i.o., liep vanaf de Venbergse
Watermolen richting de Molenvennen, de Malpieberg en het Groot Malpieven. Tijdens de
wandeling stonden we o.a. stil bij de cultuurhistorische elementen (o.a. Venbergen, het
Pastoorsven en de Malpieberg) en uiteraard de veelzijdige natuur. Ook was er aandacht voor
de reconstructie van het Groot Malpieven en de brand van afgelopen zomer.
Lezing Martijn Aarts over snoeien en onderhoud van bomen.
Op maandagavond 14 mei werd de Algemene Ledenvergadering in café de Oranjeboom te
Dommelen gehouden. De avond werd geopend met een zeer interessante lezing door
Martijn Aarts, vrijwilliger IVN en Bomenstichting, over het snoeien en onderhoud van
bomen. Daarna kon het officiële gedeelte van de vergadering aanvangen. Wij kijken terug
op een geslaagde ledenvergadering!
Cultuurhistorische Natuur Wandeling Philips – de Jongh Park
Ondanks dat het weer niet helemaal mee zat kijken wij terug op en geslaagde wandeling in
het Philips-de Jongh Natuurpark te Valkenswaard. De wandeling stond onder leiding van
natuurgids Ellen van Beek en onze cultuur-historische gids Bas Verbeek. Zij namen ons mee
op zoek naar de restanten van het ‘Philips-de Jongh Natuurpark’ dat op zondag 8 juni 1930
officieel werd geopend. Het park (ca. 25 ha. groot) werd aangelegd naar een plan van
tuinarchitect D.F. Tersteeg uit Naarden die koos voor het handhaven van het typische
Brabantse landschap met zijn heide, vennen en dennenbossen. Er werden wegen aangelegd
met banken en met riet bedekte schuilhuisjes. D.F. Tersteeg ontwierp ook enkele jaren
eerder het Philips de Jongh Wandelpark in Eindhoven. Een van de aangeplante bomen in het
gebied is de moeraseik. Deze eik is goed te herkennen aan zijn afhangende takken, zijn
scherp ingesneden bladeren en mooie bladverkleuring in de herfst.
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Een andere bijzondere voorkomende boom is de Weymouthden. De zachte naalden van
deze den en langgerekte kegels met veel hars zijn heel kenmerkend. Dit in tegenstelling tot
de hardere naalden van de grove den met zijn kleine dennenappels. Verder konden er een
paar mooie exemplaren van de zonnedauw bekeken worden en werd het
moerashertshooiplantje door een oplettend iemand ontdekt. Ook was er een mooie
groepering van beuken te zien. Op het eind van de excursie werd het waterpeperplantje
door een paar dapperen geproefd.

b. Infobulletin Groen en Heem Aktueel
Groen en Heem Actueel is in 2018 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
In 2018 is drie 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
Op onze website www.groen-heemvalkenswaard.nl is naast algemene informatie over de
vereniging ook nadere documentatie beschikbaar met betrekking tot actuele dossiers. Ook
zijn alle bulletins digitaal te raadplegen en worden de activiteiten vermeld.
Groen en Heem Valkenswaard e.o. is actief op zowel Facebook en Twitter. Het doel van het
gebruik van social media is om alle relevante informatie betreffende milieu, natuur en
cultureel erfgoed te delen en te verspreiden over een groter bereik. Daarbij biedt het een
platform om elkaars meningen te delen.

e. Persberichten
In 2018 zijn diverse malen persberichten verstuurd aan lokale media zoals Valkenswaards
Weekblad, het Eindhovens Dagblad. Onderwerpen betroffen:
- wandeling Malpie;
- artikelen voor rubriek Opinie van het ED, onderwerp planvorming en handhaving
Eurocircuit.
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5. Kennis – en Expertiseplatform
a. Lokale en regionale partijen
Met de Brabantse Milieufederatie (BMF) is herhaaldelijk contact geweest met betrekking tot
beoordeling van plannen op aantasting van natuur en erfgoed.
Inhoudelijke verzoeken zijn gedaan aan deskundigen van het IVN, bijvoorbeeld met
betrekking tot bomen, aanwezige natuurwaarden en vogels.
Een aantal Groen en Heem leden is actief binnen de Heemkundekring in de werkgroep Archeologie.
In 2018 heeft de werkgroep archeologie haar activiteiten verder uitgebouwd. Naast de maandelijkse
samenkomst van de werkgroep hebben in 2018 de volgende activiteiten plaats gevonden: Deelname
basiscursus Archeologie, Deelname aan regiodag van Archeologie Vereniging Kempen-Peelland met
een inzending met onderwerp: water verbindt erfgoed, Contact leggen met de gemeente over
structurele samenwerking archeologisch beleid., Lezing “Archeologie in de gemeente Valkenswaard”,
Toegankelijk maken van alle archeologische rapporten binnen de gemeente Valkenswaard, Bureau
onderzoek - Veldwaarnemingen Carillionplein, fietspad Kromstraat, Abdijweg, Barentszstraat en
Begeleiding bij archeologisch onderzoek en opgravingen.

b. Burgerparticipatie
In 2018 maakten inwoners/leden opnieuw hun verontwaardiging kenbaar aangaande de
steeds toenemende overlast van het Eurocircuit.
Net zoals in 2017 ontvingen we 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.
In 2017 ontvingen we regelmatig meldingen van leden/sympathisanten omtrent
voorgenomen kap van bomen door de gemeente tijdens het broedseizoen. Diverse malen
hebben wij toen een klacht ingediend. Het verheugt ons dat het kappen tijdens het
broedseizoen in 2018 aanzienlijk tot minder klachten heeft geleid. Met dank aan de
gemeente.
Wel kregen we meldingen van burgers die onplezierig en vaak tot hun verrassing, ineens
geconfronteerd werden met verleende vergunningen voor kap van bomen. Op aandringen
van Groen en Heem kent het vigerende Groenstructuurplan een afwegingsmodel waarbij
met puntentellingen beoordeeld wordt of kap al dan niet toegestaan is. Naast uiteraard
overwegingen betreffende de veiligheid kent het model criteria zoals de natuur-en
milieuwaarde van de boom, de beeldbepalende kwaliteit, de cultuurhistorische waarde van
de boom, etc. Helaas is niet expliciet duidelijk uit het besluit tot verlening van de vergunning
te herleiden of wel of niet getoetst is met behulp van het model. In het besluit valt slechts te
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lezen dat bovengenoemde criteria niet van toepassing zijn. We zijn dan ook van plan om een
en ander nogmaals onder de aandacht te brengen van de gemeente.
Op verzoek heeft Groen en Heem burgers ondersteund bij het indienen van zienswijzen met
betrekking tot voorgenomen bestemmingsplannen en bij het indienen van brieven aan
college van b&w van de gemeente Valkenswaard en van Waalre.
c. Professionals
Groen en Heem Valkenswaard e.o. blijft graag op de hoogte van ontwikkelingen bij de
aandachtsgebieden van Groen en Heem. Het contact met professionals is van groot belang
voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Contact met 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 (AVKP) en het IVN. Ook
zijn wij regelmatig aanwezig bij door de gemeente Valkenswaard georganiseerde
bijeenkomsten waarbij professionals aanwezig zijn.

6. Beleidsplannen 2019
De plannen van Groen en Heem Valkenswaard voor 2019 volgen uit het beleidsplan 20162020 zoals door het bestuur in de vergadering van 16 december 2015 vastgesteld.
* 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.
7. Realisatie beleid
Concrete punten uit het gerealiseerde beleid zijn:
* aantal leden is toenemend: per 31 december 2018 een aantal van 146;
* samenwerking met gemeente is verbeterd ten aanzien van specifieke beleidsonderwerpen,
inspraak bij planvorming laat nog te wensen over;
* contacten met BMF en Heemkundekring Valkenswaard zijn geïntensiveerd, blijkend uit o.a.
deelname aan archeologische werkgroep Weerderheem;
* kennisvergroting vindt o.a. plaats door bezoek aan bijeenkomsten van BMF, IVN, AVKP,
gemeente en Milieudefensie. Leden van Groen en Heem zijn benoemd tot Luchtwachter van
Milieudefensie
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8. Financieel overzicht 2018

2018
Inkomsten
80 contributies
81 donaties
81 diversen/gemeente
correctie rente

totaal
saldo inkomsten-uitgaven

begroting

uitgaven

1.081,00

850

42 kantoorkosten

68,00

400

45 bankkosten

1.260,00

0

2.411,50

1250

764,01

621,00

173,57

140

117,79

125

1.231,55

150

47 lidmaatschappen

64,00

64

48 activiteiten

60,58

150

1.647,49

629

46 diensten

2,50

begroting

totaal

Balans 2018
1-jan

31-dec

1020 Bank Triodos

2.327,92

3.089,43

990 Algemene reserve

1040 Spaar Triodos

3.635,00

3.637,50

991 Reservering beroepen

0,00

0,00

1010 kas
1030 debiteuren/gemeente

totaal

13

375,48

5.962,92

7.102,41

1-jan

992 Reservering Nat.VW
Reservering
993 Nat.Waalre

totaal
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31-dec

4.008,95 4.848,44
300,00

600,00

1.205,48 1.205,48
448,49

448,49

5.962,92 7.102,41

9. Begroting 2019
INKOMSTEN

UITGAVEN

CONTRIBUTIES/DONATIES € 1.250,00

WEBHOSTING
LIDMAATSCHAPPEN
BANKKOSTEN
SECRETARIAATSKOSTEN
KOSTEN WERKGROEPEN
RESERVERING BEROEPEN

TOTAAL:

€ 1.250,00

SALDO :

€ 21,00

Lei Scheffer
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€ 150,00
€ 64,00
€ 125,00
€ 140,00
€ 150,00
€ 600,00

€ 1.229,00

