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Voorwoord  

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Groen en Heem Valkenswaard en omstreken 
over het jaar 2017. We zijn erg dankbaar voor het feit dat onze vereniging zoveel leden en 
sympathisanten heeft die ons ondersteunen bij onze pogingen tot behoud, ontwikkeling en 
versterking van ons milieu, onze natuur en erfgoed.  
 
Dankzij de onmisbare 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, 
 
Ook het jaar 2017 was voor ons vooral een intensief jaar. Voor onze leden en 
belangstellenden hebben we diverse (drukbezochte) activiteiten georganiseerd, zoals: 
 - cultuurhistorische wandeling door het centrum van Valkenswaard; 
- lezing door Sergé Bogaerts, bioloog, over amfibieën en reptielen van Valkenswaard en 
omgeving; 
- een excursie door het gebied tussen de Luikerweg en de Dommelseweg waar Waterschap 
De Dommel een waterberging heeft gepland; 
- natuurwandeling in het gebied Groot Goor in Veldhoven, door het gebied waar de N69 is 
gepland; 
 
Ondanks onze vergeefse verzoeken aan de gemeente Valkenswaard om vroegtijdig bij 
planvorming betrokken te worden zijn wij toch weer genoodzaakt geweest om noodzakelijke 
stappen te zetten vanwege naar onze mening op handen zijnde aantasting van natuur, 
milieu en of erfgoed. Meer daarover leest u in het verslag. Uiteraard blijven we hopen en 
openstaan voor constructief vroegtijdig overleg met de gemeente. Wellicht dat de 
gemeenteraadsverkiezingen tot een coalitie en een college van b&w leiden die open staan 
voor vroegtijdig overleg met onze vereniging.  
 
Ons doel 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. Daarvoor zijn 
onze inspanningen nodig aangezien zij zelf geen stem hebben.  
 
Namens het bestuur willen we iedereen die ons in 2017 heeft gesteund heel hartelijk 
bedanken en vol energie gaan we in 2018 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 2017 werd onze aandacht voor een belangrijk deel opgeëist door: 

- Het Eurocircuit: verzoeken om 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. 

- Organisatie van activiteiten voor leden en belangstellenden. 
- Het tegengaan van gemotoriseerd gebruik over het fietspad Oude Spoorbaan. 
- Voorkomen van aantasting van natuur- en cultuurhistorische waarden vanwege 

aanleg en verlegging van een verbreed fietspad over de Malpie. Plannen zouden 
aantasting van Natura2000 en historische zandpaden betekenen. 

- Voorkomen van aantasting van natuur- en cultuurhistorische waarden vanwege 
aanleg en verlegging van fietspaden en bruggen in het Dommeldal door de gemeente 
Waalre. Plannen betekenen aantasting van Natura2000 en cultuurhistorische 
zandpaden. 

- Geen lichtvervuiling in het Waalresebos op fietssnelweg Oude Spoorbaan. Groen en 
Heem heeft om handhaving verzocht. Na het opleggen van een dwangsom aan de 
gemeente Waalre blijft de verlichting uit volgens de in het bestemmingsplan 
vastgestelde tijden. 

 
 
Verder in het verslag kunt u er meer over lezen. 
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2. Organisatie 
 
a. Het Bestuur 
 
Er hebben zich in 2017 geen bestuurswijzigingen voorgedaan. Het huidige  bestuur bestaat 
uit: 
 
Albert Aten vicevoorzitter 
Lambert de Brouwer, voorzitter 
Lei Scheffer, penningmeester 
Bas Verbeek, secretaris 
 
In September 2018 zal het rooster van aftreden moeten worden vernieuwd. 
 
 
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)     
                                                                                                                   

  
c. Leden en sympathisanten 
 
Het aantal leden per 31 december 2017 bedraagt: 133 
 
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  
Groen en Heem Valkenswaard e.o. heeft deelgenomen aan de werksessies die hebben 
geleiden tot een visie en programma dat in april 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.  
 
Voor meer informatie: https://www.degrooteheide.eu/wat-is-degroote-heide  
 
Het gebied Grootte Heide omvat zesduizend (!) hectare prachtige natuur en is het 
grondgebied van zes gemeenten, te weten, Cranendonck, Eindhoven, Hamont-Achel, Heeze-
Leende, 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.  
 
Groenstructuurplan 
Groen en Heem heeft deelgenomen aan overleg inzake het opstellen van het 
Groenstructuurplan, een beleidsplan dat de groenstructuur en de gewenste kwaliteit van het 
groen vastlegt. Het huidige beleidsplan was uit 1997.  
In februari 2018 is het Groenstructuurplan door de gemeenteraad vastgesteld.  
 
Vroegtijdig overleg planvorming 
Ondanks pogingen en verzoeken onzerzijds is het niet gelukt om vroegtijdig met de 
gemeente over toekomstige plannen te overleggen en de mogelijke gevolgen voor het groen 
en heem van Valkenswaard en omgeving te bespreken. Verschillende keren zijn we 
benaderd op momenten dat er al min of meer kant en klare plannen ter tafel lagen. Voor ons 
hield dat in, dat we onze doelstellingen alleen nog konden nastreven door middel van , 
handhavingsverzoeken en andere bestuursrechtelijke stappen. We hebben nu onze hoop 
gevestigd op de nieuwe gemeenteraad en college van b&w na de verkiezingen in maart. 
 
b. Specifieke onderwerpen 
 
Eurocircuit 
Ook in 2017 verzetten een groot aantal inwoners van Valkenswaard en met name direct 
omwonenden van het Eurocircuit zich tegen het toenemende lawaai 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. Het zijn 
vooral 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. 
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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.  
 
Teneinde een inhoudelijk verantwoorde reactie te kunnen geven in het kader van de 
bestemmingsplanvorming hebben wij in juni 2017 een verzoek gedaan Wet openbaarheid 
van bestuur en verzocht om informatie neergelegd in onderzoeksrapporten. Het verzoek 
werd door de gemeente afgewezen waarna we, na bezwaar, door de Bezwarencommissie in 
het gelijk zijn gesteld, eind september 2017. Tot op heden wachten we nog steeds op een 
herzien besluit van het college. Gerechtelijke stappen zijn ondernomen om de gemeente tot 
noodzakelijke besluitvorming aan te zetten. 
 
De omwonenden worden ondersteund door Groen en Heem en ook in 2018 lopen er diverse 
handhavingsverzoeken en juridische procedures. 
 
Fietssnelweg Oude Spoorbaan 
Ook in 2017 hebben we herhaaldelijk vergeefs verzocht om handhaving van het 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. Er vinden echter geen of nauwelijks controles plaats, men heeft 
simpelweg geen controlecapaciteit. De gemeenten geven aan dat er eigenlijk nauwelijks 
overtredingen worden geconstateerd, hetgeen hoogst verbazingwekkend is, gezien de 
dagelijkse praktijk. 
 
Daarnaast is de gemeente dwingend opgelegd, op straffe van € 5.000,- boete, indien men er 
niet voor zorgt dat de verlichting tussen 20.00 en 6.30 uur uit is. Dit is nodig ter  
bescherming van vooral vleermuizen en amfibieën. In een natuurgebied hoort geen 
verlichting. 
  
Aanleg fietspaden en bruggen in Dommeldal Waalre 
Groen en Heem heeft, naast het IVN en BMF, bezwaar gemaakt bij de gemeente Waalre 
tegen de vergunning voor de voorgenomen aanleg van fietspaden door het Dommeldal, met 
o.a. als doel: verhogen van de beleefbaarheid van het landschap en versterken woon- en 
werkmilieu.  Echter: door de aanleg worden waarden vernield door verharding van 
zandwegen en zandpaden. De vergunning heeft o.a. betrekking op het verharden van 
zandwegen en zandpaden en de aanleg van (fiets)paden, gelegen in het cultuurhistorisch 
waardevol beekdal van de Dommel en in het cultuurhistorisch waardevol akkercomplex 
Loonse akkers.  Het betreft hier de volgende wegen: het pad naar de Heuvelsche Putten, de 
Mosbroekseweg, het verbindingspad tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de 
Mosbroekseweg, het pad naar de Heuvelsche Putten. Ook behoort een deel van het gebied 
tot het Natuur Netwerk Brabant (voorheen EHS).   
 De wegen bestaan al meer dan een halve eeuw tot een eeuw, waarvan de meeste in zo 
goed als ongewijzigde vorm. Ook zijn ze op oude historische kaarten te vinden.  
Volgens de notitie QuickScan beschermde flora en fauna Dommeldal-De Hogt van Bureau 
Ecologica wordt aangegeven dat op voorhand niet uit te sluiten valt dat verwachte storende 
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factoren schadelijke effecten kunnen veroorzaken op soorten en waarden van Natura 2000-
gebied, zoals de beek de Dommel of Natuur Netwerk Brabant en andere natuurgebieden. De 
gemeente Waalre dient zekerheid te bieden dat wezenlijke kenmerken en waarden in 
natura2000-gebied, NNB-gebied of in andere natuurgebieden niet worden aangetast. De 
verleende vergunning biedt die zekerheden niet. We hopen dat de gemeente deze 
zekerheden alsnog gaat bieden.  
 
Plan gemeente Valkenswaard verbreding en verlegging fietspad over de Malpie 
In het kader van de ontwikkeling van het plan Groote Heide wil de gemeente Valkenswaard zich 
verder profileren op het gebied van recreatie en toerisme. Men is van mening dat het verbreden van 
het fietspad van 2.20 naar 3 meter in die ambitie past en dat de werkzaamheden als regulier 
onderhoud kunnen worden beschouwd. Naast de verbreding naar 3 meter komen er aan weerszijden 
overrijdbare stroken van een halve meter. Groen en Heem staat uiterst kritisch tegenover de plannen 
gezien het feit dat de Malpie in het Natura2000-gebied ligt, een overkoepelende naam voor een 
Europees natuurnetwerk waarvoor een heel streng beschermingsregime geldt. De 
Natuurbeschermingswet vereist nauwkeurig onderzoek naar aantasting van flora en fauna. 

Uit vooronderzoek is al duidelijk gebleken dat er sprake is van aantasting van natuurwaarden 
hetgeen betekent dat er sprake dient te zijn van een dwingend maatschappelijk belang,  onderzoek 
naar alternatieve mogelijkheden dient plaats te vinden. Waardevol areaal gaat verloren. 
Compensatie van deze hoogwaardige natuur is niet mogelijk. 

Ook is het een provinciaal beschermd belangrijk cultuurhistorisch gebied met vele  historische 
elementen. Zo is de Malpieberg een archeologisch monument waar steentijdvondsten gedaan, die 
mogelijk wijzen op een nederzetting. Het historisch element ligt midden in de natuur op een 
bijzondere plek in het beekdal. Gezien de aanwezigheid van belangrijke natuur- en cultuurhistorische 
waarden is Groen en Heem niet overtuigd van de noodzaak tot verbreding van het huidige fietspad. 
Het zou wel eens kunnen zijn dat door de verbreding, en bijgevolg, verstoring van rust en natuur in 
het gebied, de gemeente “het kind met het badwater” wegdoet.  

Wij hebben herhaaldelijk schriftelijk onze mening en argumenten kenbaar gemaakt aan college en 
gemeenteraad.  Een raadsmeerderheid stemde in november 2017 gelukkig niet in met het voorstel 
voor verbreding en verplaatsing van het fietspad, kosten: 8 ton.                                                                                    
‘Te luxe’ en ‘niet goed voor de natuur’, waren gehoorde kritieken. Het college van B en W kreeg de 
opdracht met een sobere aanpak te komen om het fietspad te optimaliseren. Het traject mag van de 
raad geen ‘fietssnelweg’ worden; het recreatieve gebruik moet voorop staan. 

En dan te bedenken dat men de aanleg en verbreding van het fietspad in eerste instantie zag als 
“noodzakelijk groot onderhoud”, daarbij voorbijgaand aan bescherming van aanwezige natuur- en 
erfgoedwaarden. Feit is, dat het al heel bijzonder is dat er al een fietspad dwars door dit kwetsbare 
natuurgebied is aangelegd. De wens/eis voor het aanleggen van een (te) breed, te luxe fietspad voor 
meer “comfort” om dwars door dit natuurgebied te fietsen is onacceptabel. 
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Bezwaar reclame-uitingen Carolusgebouw  Oranje Nassaustraat 8 gegrond verklaard 
Groen en Heem diende een bezwaarschrift in tegen het plaatsen van reclame-uitingen aan het 
Carolusgebouw aan de Oranje Nassaustraat 8. De bezwarencommissie van de A2-gemeenten 
heeft het bezwaar gegrond verklaard maar het college van b&w heeft in afwijking van het 
advies toch besloten het bezwaarschrift alsnog ongegrond te verklaren en het omstreden 
besluit te handhaven. Het collegebesluit wordt nu echter wel nader gemotiveerd en voorzien 
van de juiste wettelijke grondslag. 
 
De bezwarencommissie stelt in haar advies dat: de commissie van oordeel is dat, 
bezwaarmaker, gelet op de statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden, 
belanghebbende is in onderhavige zaak.  Een belangrijk oordeel want nu staat  ook zwart op 
wit dat onze verenging Groen en Heem Valkenswaard is aangemerkt als vereniging die op kan 
komen indien belangen van monumentgebouwen dat vereisen.  
 
Ook inhoudelijk constateert de bezwarencommissie dat het college bij het nemen van het 
besluit er een potje van heeft gemaakt: “Verweerder (het college dus) heeft in het bestreden 
besluit niet deugdelijk gemotiveerd waarom verweerder afwijkt van het negatieve advies van 
de welstands- en monumentencommissie. Ook de nadere motivering in het verweerschrift is 
niet deugdelijk. Verweerder dient tevens de vermelding van de wettelijke grondslag te wijzigen 
in de beslissing op bezwaar”. 
 
Kortom ons bezwaarschrift is op twee cruciale punten door de bezwarencommissie 
gehonoreerd en heeft het college er toe gedwongen haar besluit aan te passen.  
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4. Publieksbereik en educatie 
 
 
a. Activiteiten 
 
Ook in 2017 heeft Groen en Heem Valkenswaard e.o. een aantal activiteiten voor haar leden 
en belangstellenden georganiseerd.  
 
Wandeling door waterbergingsgebied van de Dommel 
Zondag 5 maart organiseerde Groen en Heem een excursie door het gebied tussen de 
Luikerweg en de Dommelseweg waar Waterschap De Dommel een waterberging heeft 
gepland. Onder leiding van Jan Gijsbers van Gijsbers Tuinbouw aan de Kromstraat bezochten 
we aantal belangrijke locaties om een goed beeld te krijgen van deze plannen. 
 
Info avond Eurocircuit en Westparallel/N69 
De informatieavond betrof twee in Valkenswaard veelbesproken onderwerpen, te weten:  
- stand van zaken Westparallel/N69 en bijzondere natuurwaarden van het gebied; 
- de actuele situatie omtrent de problematiek van het Eurocircuit, waaronder ook de 
resultaten van de door Groen en Heem gehouden enquête. 
 
Daarnaast gingen we in op activiteiten, doelstellingen en actuele dossiers van de Vereniging 
Groen en Heem. 
 
Lezing Sergé Bogaerts tijdens de ALV 2017 
Op maandagavond 23 mei was de algemene ledenvergadering over het jaar 2016. Na de vergadering 
volgde een levendig verhaal van Sergé Bogaerts (bioloog en al jaren actief als vrijwilliger bij de 
Stichting RAVON; Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland), over amfibieën en reptielen 
van Valkenswaard en omgeving. We weten nu dat rugstreeppadden vooral op de Eindhovense Golf 
voorkomen.... heikikkers langs de Oude Spoorbaan... dat slangen van overgangen houden... dat de 
reptielen bij het Molenven weg geplagd zijn... en dat het lievelingsreptiel van Sergé de 
vuursalamander is. 
 
Wandeling Groot Goor Veldhoven 
Op zaterdag 2 september genoten wij van een zeer interessante wandeling door het gebied 
tussen het Vlasrootven en het Goorven waar de aanleg van de Westparallel gevreesd wordt. 
 
Rein Kieviet van het IVN Veldhoven vertelde vol passie zijn verhaal over het Groot Goor te 
Veldhoven, een groot natuurgebied van 55 hectare in het grensgebied van Eersel, Bergeijk 
en Veldhoven. Een smal langgerekt, nat gebied dat ligt in het beekdal van het riviertje de 
Run. 
 
 
b. Infobulletin Groen en Heem Aktueel 
 
Groen en Heem Actueel is in 2017 vier keer verschenen, in februari, mei, september en 
december. 

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
mailto:info@groen-heemvalkenswaard.nl
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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 2017 is vijf 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 2017 zijn diverse malen persberichten verstuurd aan lokale media zoals Valkenswaards 
Weekblad, De Schakel en het Eindhovens Dagblad. Onderwerpen betroffen:  

- Bomenbeleid: artikel ED “Bomen Vogelvrij in Valkenswaard” 
- Wandeling Malpie 
- Eurocircuit 
- Fietspad Oude Spoorbaan 
- Artikel in de augustus-editie van de Uitstraling 

  

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
mailto:info@groen-heemvalkenswaard.nl
http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
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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 2017 heeft de werkgroep archeologie haar activiteiten verder uitgebouwd. Naast de maandelijkse 

samenkomst van de werkgroep hebben in 2017 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. 
- Begeleiding bij archeologisch onderzoek en opgravingen. 
 

Voor 2018 willen we deze activiteiten verder uitbreiden met o.a. een eigen archeologische activiteit, 

deelname aan de Nationale Archeologiedagen en ontwikkeling van een leerpakket voor de 

basisscholen. Ook willen we meer publiciteit realiseren voor archeologie en voor de werkgroep. 

 
b. Burgerparticipatie 
 
In 2017 maakten inwoners/leden opnieuw hun verontwaardiging kenbaar aangaande de 
steeds toenemende overlast van het Eurocircuit. 
 
Opnieuw 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.  
 
Daarnaast ontvingen we meldingen van leden/sympathisanten omtrent kap van bomen door 
de gemeente tijdens het broedseizoen. Diverse malen hebben wij een klacht ingediend.  
De gemeente geeft aan er voortaan op toe te zien bij vergunningverlening aan particulieren 
en bij vergunningverlening voor kap door de gemeente zelf. We volgen de ontwikkelingen 
nauwlettend.  
 
Op verzoek is Groen en Heem betrokken geweest bij het opstellen van het 
Groenstructuurplan van de gemeente.  

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
mailto:info@groen-heemvalkenswaard.nl
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Onze hulp is ingeroepen bij de verlening van een kapvergunning van een waardevolle oude 
eik aan de Vlasakker. De boom moet wijken voor nieuwbouw van twee woningen. In eerste 
instantie werd de boom door de gemeente als waardevol aangeduid waarna, na verzoeken 
van enkelen m.b.t. situering van woonhuis, de eik ineens niet meer waardevol zou zijn. 
Omwonenden hebben bezwaar ingediend. Inmiddels is duidelijk dat bezwaar is afgewezen 
en dat beroep wordt ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant. 
 
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 2018 
 
De plannen van Groen en Heem Valkenswaard voor 2018 volgen uit het beleidsplan 2016-
2020 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: 

* aantal leden is toenemend: per 31 december 2017 een aantal van 133; 
* samenwerking met gemeente 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.  

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
mailto:info@groen-heemvalkenswaard.nl
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8. Financieel overzicht  2017 

INKOMSTEN   UITGAVEN  
     

Ontvangen contributies €741,00  Kantoorkosten €135,69 

Ontvangen donaties €598,00  Bankkosten €121,57 

   Proceskosten €131,38 

   Kostenwebsite en domein €151,25 

   Lidmaatschappen IVN/BMF €64,00 

   Kosten ledenactiviteiten €102,15 

     

TOTAAL INKOMSTEN €1.339,00  TOTAAL UITGAVEN €706,04 

     

Positiefsaldo  €632,96     
 
 

Balans 2017              

   31/12/2017     31/12/2017 

Triodos Bank spaarrekening €3.635,00 Algemene reserve  €3.375,99 

Triodos Bank rekening crt €2.327,92 Reservering proceskosten  €300,00 

Kas €0.00 Reservering Natuurbehoud VW €1.205,48 

  Reservering Natuurbehoud W  €448,49 

  Saldo inkomsten/uitgaven 2017  €632,96 

     

   Totaal €5,962.921)2)3)   €5,962.921)2)3) 
 
1) Conform overeenkomst is €1.205,48 geoormerkt voor activiteiten m.b.t. doelstellingen NBVW  
2) Conform overeenkomst €448,49 geoormerkt voor activiteiten m.b.t. doelstellingen NBW 
3) In begroting 2018 wordt geoormerkt €600,- voor juridische procedures  e.d. 

 

Lei Scheffer                      april 2018 

  

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
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9. Begroting 2018 

 
INKOMSTEN   UITGAVEN  
     
CONTRIBUTIES/DONATIES € 1.250,00  WEBHOSTING € 150,00 
   LIDMAATSCHAPPEN €   64,00 
   BANKKOSTEN € 125,00 
   SECRETARIAATSKOSTEN € 140,00 
   KOSTEN WERKGROEPEN € 150,00 
   RESERVERING BEROEPEN € 600,00 
     
     
     
TOTAAL: € 1.250,00   € 1.229,00 
     
SALDO : € 21,00    

 
 

Lei Scheffer                      april 2018 

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/
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