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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Groen en Heem Valkenswaard en omstreken 
over het jaar 2015. De vereniging draait met haar achterban van leden, donateurs en 
sympathisanten op volle toeren, dankzij de geweldige inzet van vrijwilligers. 
Sinds  juli 2015 is onze vereniging officieel actief als rechtsopvolger van de Milieuwerkgroep 
Valkenswaard. De aandachtsgebieden Natuur en Milieu zijn aangevuld met het aspect 
Cultuurhistorie. De doelstelling van onze vereniging is het behoud, ontwikkeling en 
versterking van ons milieu, onze natuur en erfgoed, waaronder zowel bebouwde als 
landschappelijke monumenten. 
Via deze weg wil ik nogmaals bedanken Albert Aten, Lei Scheffer en Marleen van Bijnen die 
zich jarenlang met volle overgave hebben ingezet voor de Milieuwerkgroep. Waardering 
hiervoor is op zijn plaats. 
 
Naast het organiseren van allerlei activiteiten en lezingen op het gebied van milieu en natuur 
en cultuurhistorie blijven we het beleid en plannen van de gemeente en andere overheden 
op de voet volgen.  We hopen dat we mogelijke aantasting van onze leefomgeving en 
noodzakelijke daarop afgestemde acties goed kunnen kanaliseren en gaan door met het 
bundelen van de krachten van de diverse verenigingen en het ontwikkelen van een loket en 
kennisplatform voor de inwoners van Valkenswaard en omgeving. 
 
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken die in 2015 met ons hebben samengewerkt aan het 
realiseren van onze doelstellingen. Vol energie gaan we hiermee door in 2016 en verder. 
 
 
Lambert de Brouwer 
voorzitter  

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
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1. Hoogtepunten en bijzonderheden 
 
 
Naamswijziging 
 
Op 2 juni 2015 heeft statutenwijziging plaatsgevonden en is de naam van Vereniging 
Milieuwerkgroep Valkenswaard officieel gewijzigd in Vereniging Groen en Heem 
Valkenswaard en Omstreken. 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Tijdens de ledenvergadering van 14 september 2015 is de onderstaande 
bestuurssamenstelling vastgesteld: 
 
Albert Aten vicevoorzitter 
Lambert de Brouwer, voorzitter 
Lei Scheffer, penningmeester 
Bas Verbeek, secretaris 
  

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
mailto:info@groen-heemvalkenswaard.nl


 
5  Groen en Heem Valkenswaard e.o. – Oranje Nassaustraat 63 – 5554 AE – Valkenswaard 

+31-(0)40-22 60 010 – www.groen-heemvalkenswaard.nl – info@groen-heemvalkenswaard.nl 
IBAN: NL 17 TRIO 0391081616:  – KvK: 40235293  

 

2. Organisatie 
 
 
a. Naamswijziging en doelstelling 
 
Sinds  juli 2015 is de Vereniging Groen en Heem Valkenswaard en Omstreken officieel actief 
als rechtsopvolger van de Milieuwerkgroep Valkenswaard. De aandachtsgebieden Natuur en 
Milieu zijn daarbij aangevuld met het aspect Cultuurhistorie. De doelstelling van Groen en 
Heem Valkenswaard is het behoud, ontwikkeling en versterking van ons milieu, onze natuur 
en erfgoed, waaronder zowel  gebouwde als landschappelijke en andere groenmonumenten.  
Doelstelling zoals verwoord in de statuten:  
 
“de vereniging streeft een kwalitatief hoogwaardige natuur, milieu en cultuurhistorisch 
landschap na en werkt aan behoud, ontwikkeling en versterking van natuur- milieu – en 
cultuurhistorische waarden. De vereniging treedt op als gesprekspartner voor alle 
belanghebbenden en vraagt aandacht voor een verantwoord natuur- milieu- en 
cultuurhistorisch beleid.” 
 
b. Bestuurswijzigingen 
 
In 2015 hebben zich enkele wijzigingen in het bestuur voorgedaan. 
Toegetreden zijn: 
Lambert de Brouwer 
Bas Verbeek 
 
Afgetreden is: 
Marleen van Bijnen 
 
c. Werkgroepen 
Teneinde bovenstaand omschreven doelstelling te realiseren zijn de volgende werkgroepen 
samengesteld: 
* Werkgroep Cultureel Erfgoed (WCE) 
* Werkgroep Natuur en Milieu  (WNM) 
* Werkgroep Ruimtelijke Ordening (WRO) 
* Werkgroep Publiciteit (WPU) 
* Werkgroep Activiteiten (WAC)                                                                                                                       
  
d. Leden en sympathisanten 
 
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. 
 
 

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
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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. 
 
In november 2015 is overleg gestart met de Vereniging Natuurbehoud Valkenswaard en 
omstreken teneinde de mogelijkheden tot fusie te onderzoeken.  
Het verheugd ons te kunnen mededelen dat de fusie in februari 2016 heeft plaatsgehad. Na 
de fusie bedraagt het aantal leden 86, per 23 mei 2016.
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3. Activiteiten behoud, ontwikkeling en versterking natuur, milieu, cultuurhistorie 
 
a. Overleg gemeente Valkenswaard 
 
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.  
Wij hebben aangegeven dat onze uitgangspunten zijn het onderzoeken, promoten  en 
proberen veilig te stellen van “het groen” en “het heem” van Valkenswaard e.o.  
Op 14 december ontvingen wij een teleurstellend antwoord dat niet meer behelste dan de 
interne doorvoering van de naamsverandering en een ad hoc karakter wat overleg betrof. Er 
werd te weinig perspectief geboden om onze doelstellingen t.a.v. natuur, milieu en 
cultuurhistorisch erfgoed te realiseren.  
In een brief van 22 december hebben wij ons standpunt kenbaar gemaakt aan de 
wethouder. 
Waarschijnlijk zal in november 2016 een gesprek plaatsvinden waarin de in 2016 tot stand 
gekomen samenwerking zal worden geëvalueerd. 
 
b. Inspraakreacties/zienswijzen 
 
Inspraakreacties/zienswijzen hadden betrekking op:  
 
Oktober 2015: Bomenkap ten behoeve van aanleg Westparallel-N69 voorkomen  
De provincie had vergunningen aangevraagd voor de kap van 45 bomen in Valkenswaard en 
voor 122 bomen in Veldhoven voor het doen van archeologisch proefsleuvenonderzoek Na 
overleg met archeologen bleek dat kap van zo'n groot aantal bomen niet nodig was. Door 
een aantal natuurverenigingen is beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de aanleg van 
de WP-N69 en heeft de provincie al in februari 2015 aangegeven geen onomkeerbare 
activiteiten uit te voeren en te wachten op de definitieve uitspraak van de rechter. Na 
bezwaar van Groen en Heem Valkenswaard e.o. heeft de provincie ingezien dat men zich aan 
haar eigen toezeggingen dient te houden en zijn de vergunningaanvragen ingetrokken.  
 
13-11-2015: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Valkenswaard-Noord. 
De inspraakreactie betreft vragen omtrent de veranderingen op de bij het plan behorende 
kaartaanduidingen, met name bij het gebied waar de scholenlocaties van Were-Di zijn 
gevestigd.Het gebied EHS (Natuur) is verkleind ten opzichte van het vastgestelde 
bestemmingsplan uit 2008.  
Verwacht antwoord in juni 2016. 
 
 
 
 

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
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07-12-2015: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan “Veegplan binnen bebouwde 
kom”. 
De inspraakreactie betreft het ontbreken van de motiveringen omtrent verwijdering van de 
aanduiding “cultuurhistorische waarden (CHW)” van de panden Maastrichterweg 13, 
Dommelseweg 2 en Markt 2, in relatie tot het op 24 september vastgestelde 
bestemmingsplan Maastrichterweg 11 (realisatie van hotelcomplex) en het gezamenlijke 
project  Maastrichterweg 11-13 van J. Biemans-van Daal Holding BV en Latoures Vastgoed III 
BV.  
Antwoord verwacht in juni 2016. 
 
 
 c. Bezwaren 
 

14-02-2015: bezwaarschrift gemeente Waalre tegen Omgevingsvergunning Fietspad Oude 
Spoorbaan. 
Het bezwaar betreft het verlenen van vergunning voor aanvang van werkzaamheden voor 
aanleg van het fietspad Oude Spoorbaan. Bezwaren zijn niet gegrond verklaard. 
 

 
4-5-2015: bezwaarschrift sloop schoorsteen pastorie St. Nicolaaskerk 
Betreft bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor het slopen van een 

schoorsteen, onderdeel van een rijksmonument, gelegen op het perceel Markt 55 te 

Valkenswaard. Bezwaar is niet gegrond verklaard. 

 
13-05-2015: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning kappen van populieren aan 
Loonderweg/Wannerwei. 
In mei is melding gemaakt van bezwaren tegen de voorgenomen kap van 231 bomen aan de 
Loonderweg in Dommelen. De plannen waren te rigoureus, onnodig in de geplande omvang 
en hielden te weinig rekening met de flora en fauna in het gebied. In reactie zijn plannen 
aangepast en is kapvergunning aangevraagd voor 36 bomen in de houtsingel die ligt aan de 
oostkant van de Wannerwei-Schrijnerwei, aanzienlijk minder.  
Helaas is in december 2015/januari 2016 gebleken dat de gemeente haar afspraken niet is 
nagekomen en zo’n 75 vergunningplichtige bomen heeft gekapt, beduidend meer dan de 
vergunning toeliet 
 
November 2015: bezwaarschrift omgevingsvergunning kappen 20-tal bomen bij Ginneveflat 
aan Nieuwe Waalreseweg 
Groen en Heem Valkenswaard e.o. heeft bewoners ondersteund bij het indienen van een 
bezwaarschrift.Na overleg met Woningbelang is het gelukt om, op slechts enkele na, de 
bomen te behouden. Bijna alle dennen, spar en essen worden niet gekapt en er worden 
twee nieuwe wilgen van 6 tot 8 meter bijgeplaatst.  
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d. Beroepschriften 
 
Februari 2015: beroep bij Raad van State tegen aanleg Westparallel/N69. 
Samen met verschillende andere groeperingen is beroep ingesteld bij de Raad van State 
vanwege door aanleg te verwachten grote schade aan natuur en landschap en aan de 
waterhuishouding.  
 
15-07-2015: voorlopige voorziening en beroep bij rechtbank Oost – Brabant 
omgevingsvergunning fietspad Oude Spoorbaan. 
Samen met IVN Valkenswaard – Waalre, Vereniging Natuurbehoud Valkenswaard en 
Vereniging Natuurbehoud Waalre is een aanvraag tot voorlopige voorziening en beroep 
ingediend bij rechtbank Oost – Brabant tegen besluit 16 juni 2015 m.b.t. niet gegrond 
verklaren van bezwaarschrift 14-2-2015 tegen omgevingsvergunning fietspad Oude 
Spoorbaan gemeente Waalre. 
Voorlopige voorziening en beroep zijn niet gegrond verklaard. 
 
e. Verzoeken tot Handhaving 
15-4-2015: Handhavingsverzoek bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Betreft handhavingsverzoek vanwege strijdigheid aanleg fietspad Oude Spoorbaan met de 
Flora en Faunawet. Verzoek niet gegrond verklaard.  

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
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4. Publieksbereik en educatie 
 
 
a. Activiteiten 
 
Op zondagmiddag 8 november 2015 vond de eerste, zeer geslaagde, Groen en Heem 
Wandeling in het beekdal van de Dommel plaats. Een 15-tal deelnemers maakte kennis met 
de rijke historie en prachtige natuur van de omgeving .  Naast aandacht voor de aanwezige 
flora en fauna van het gebied werd o.a. stil gestaan bij het rijksmonument de Bunker, de 
monumentale bomen aan het historische zandpad aan de Weegbree (historische benaming: 
de Molenstraat), de middeleeuwse akkers met het bolle reliëf, de Kasteelhoeve en de 
Loondermolen. Ook werd nader ingegaan op de nog zichtbare cultuurhistorisch waarden van 
het Heike. 
 
b. Bulletin 
 
Het infobulletin heeft een nieuwe layout en opzet gekregen. Onder de naam Groen en Heem 
Actueel zal vijf maal per jaar maal een editie worden uitgegeven. De eerste editie nieuwe 
stijl dateert van augustus 2015. 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  
 
Afhankelijk van de actualiteit zal minimaal 12 keer per jaar een Nieuwsflits worden 
verspreid. In 2015 is 4 keer een nieuwflits uitgebracht. De nieuwsflits heeft tot doel om in de 
periode tussen de uitgave van het bulletin de leden en sympathisanten op de hoogte te 
houden van recente ontwikkelingen. 
 
d. Social Media 
 
Vanaf augustus 2015 zijn onze website www.groen-heemvalkenswaard.nl en 
Facebookpagina Groen en Heem in de lucht. Website en facebookpagina hebben tot doel de 
aanwezigheid van Groen en Heem Valkenswaard e.o. ook op social media te laten blijken en 
om herkenbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. 
 
 
e. Persberichten 
 
In 2015 zijn diverse malen persberichten verstuurd aan lokale media zoals Valkenswaards 
Weekblad, De Schakel en het Eindhovens Dagblad. Onderwerpen betroffen: naamswijziging 
Milieuwerkgroep Valkenswaard in Groen en Heem Valkenswaard e.o, bezwaar schoorsteen 
parochie Nicolaaskerk, aankondiging van wandeling in het Dommeldal op 8 november. 
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5.  Kennis – en Expertiseplatform 
 
a. Lokale en regionale partijen 
 
Op 9 juli 2015 vond in het IVN-gebouw aan de Bosstraat te Valkenswaard de eerste bijeenkomst voor  

het nieuw te vormen Groen en Heem kennis – en expertiseplatform plaats. Diverse verenigingen uit 

Valkenswaard en omstreken waren, op initiatief van IVN Valkenswaard – Waalre en Groen en Heem 

Valkenswaard e.o., aanwezig om te praten over hoe kennis en ervaring op het gebied van natuur, 

milieu, cultuurhistorie, archeologie (en monumenten) gedeeld kunnen worden en hoe de 

samenwerking tussen leden, vrijwilligers en professionals verbeterd kan worden waarbij de  

betrokkenheid van de burgers vergroot wordt. Ook vertegenwoordigers van heemkundeverenigingen 

waren aanwezig, waaronder de Archeologische Vereniging Kempen Peelland (AVKP).  

Op donderdag 3 december vond gesprek plaats met Stichting Milieuwerkgroep Kempenland en met 

Stichting Groen Kempenland in het kader van krachtenbundeling en samenwerking. 

 
b. Burgerparticipatie 
 
In de loop van 2015 zijn diverse gesprekken gevoerd met inwoners van Valkenswaard.  
 
Omwonenden van de nieuwe Ginneveflat zijn ondersteund bij het indienen van een 
bezwaarschrift tegen het kappen van een 20-tal bomen. Na overleg met Woningbelang is het 
gelukt om, op slechts enkele na, de bomen te behouden. Bijna alle dennen, spar en essen 
worden niet gekapt en er worden twee nieuwe wilgen van 6 tot 8 meter bijgeplaatst.  
 
Gesprekken zijn gevoerd met inwoners die de dupe dreigen te worden van de plannen van 
het Waterschap om in het gebied Lage Heide een waterberging aan te leggen ter 
voorkoming van wateroverlast bij overstromingen van de Dommel in Eindhoven. De 
inwoners hebben een alternatief plan ontwikkeld en hebben diverse gesprekken gevoerd 
met ambtenaren van het Waterschap en van de gemeente Valkenswaard. Vooralsnog heeft 
het niet geleid tot bijstelling van de plannen van het Waterschap. 
Bij de Europese Commissie is een klacht ingediend naar aanleiding van de teleurstellende 
uitspraak van de Raad van State in verband met de waterberging. Helaas is de klacht niet 
gegrond verklaard.  
Bij de Raad van State is een verzoek ingediend om de beslissing met betrekking tot de aanleg 
van de waterberging te herzien vanwege de nieuwe informatie aangaande de risico’s van de 
voormalige vuilstort (zie hieronder). 
 
Voor inwoners is ondersteuning geboden bij het opstellen van beroepschriften voor 
rechtbank en Raad van State. Ook is een pleitnota opgesteld bestemd voor de mondelinge 
zitting bij de Raad van State, in november 2015, in het kader van de aanleg van de 
Westparallel. Het onderwerp van de pleitnota betrof gezondheidsrisico’s die zich mogelijk 
kunnen voordoen ten gevolge van illegale chemische lozingen op de voormalige vuilstort aan 
de Victoriedijk. 
 

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
mailto:info@groen-heemvalkenswaard.nl


 
12  Groen en Heem Valkenswaard e.o. – Oranje Nassaustraat 63 – 5554 AE – Valkenswaard 

+31-(0)40-22 60 010 – www.groen-heemvalkenswaard.nl – info@groen-heemvalkenswaard.nl 
IBAN: NL 17 TRIO 0391081616:  – KvK: 40235293  

 

 
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 aanwezig bij regelmatig 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.  
Zie verder hetgeen is opgenomen in hoofdstuk 3 onder a.  

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
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6. Beleidsplannen 2016 
 
De plannen van Groen en Heem Valkenswaard voor 2016 volgen uit het beleidsplan 2016-
2020 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); 
* 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  2015 
   

         

         INKOMSTEN  
   

UITGAVEN 
  

          RENTE € 5,30 
  

BANKKOSTEN  
 

€ 82,10 

         CONTRIBUTIES/DONATIES  € 490,00 
  

WEBSITE  ONTWERPKOSTEN € 100,00 

         

     
HOSNET WEBSITE EN DOMEIN € 102,79 

         

     
NOTARISKOSTEN  

 
€ 423,50 

         

     
GRIFFIERECHTEN NATUURBEH. € 165,50 

         

     
KVK DIGITAAL UITREKSEL € 10,00 

         

     
BESTUURSKOSTEN 

 
€ 56,00 

         

     
CONTRIBUTIE BMF 

 
€ 40,00 

         TOTAAL 
 

€ 495,30 
  

TOTAAL 
  

€ 979,89 

         

     
VERSCHIL  

 
€ 484,59 

         BANKSALDO 1-1-2015 
 

31-12-2015 
     

         TRIODOS € 2.427,86 
 

€ 2.433,16 
     ING € 1.194,31 

 
€ 704,58 

     

         
TOTAAL € 3.622,17 

 
€ 3.137,58 

 

 
€ 484,59 
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8. Begroting 2016 

 
                   

      

         

         INKOMSTEN       
   

UITGAVEN 
  

         

         CONTRIBUTIE/DONATIES 
 

€ 760 
 

WEBSITE HOSTING 
 

€ 80 

     
BMF 

  
€ 40 

     
BANKKOSTEN 

 
€ 75 

     
BANKKOSTEN EENMALIG  € 40 

     
SECRETARIAAT 

 
€ 125 

     
BEZWAAR EN BEROEP € 225 

     
WERKGROEP PLATFORM € 50 

     
WERKGROEP P & R 

 
€ 50 

     
WERKGROEP ACTIVITEITEN € 75 

         

         TOTAAL INKOMSTEN 
 

€ 760 
    

€ 760 

         

       
SALDO € 0 
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