
Werkgroep Behoud Moerenburg 2e versie 
 
Verslag vergadering 28 oktober 2019 bij Ingrid 
Aanwezig: Jos Parren Ingrid Maas, Hans van den Berg, Michiel Dupuis en Will van Sprang 
(verslag) 
Afwezig: Ralph Akkermans (vacantie) 
 
1 Opening 
Will heet iedereen welkom, Ralph zit in Ethiopië. 
 
2 Verslag  30 juli 2019  
Wordt goed gekeurd. 
 
3 Financiën 2019 
Er zijn geen bijzonderheden.  
Brouwers Groenaannemers heeft de jaarlijkse vergoeding voor het knotten nog niet 
overgemaakt. Will gaat er achteraan (is inmiddels binnen) 
 
4 Knotseizoen  2019/2020 
Will heeft abusievelijk het knot programma 2019/2020 dat hij in concept van Michiel had 
gekregen al gedeeld met Kees van der Staak en Jaap van Loon. 
Inmiddels heeft Michiel het verder rondgestuurd.  
Will heeft de kleine motor kettingzaag aan Bas Dielen meegegeven voor onderhoud. 
 
5  Boomborden 
Komende donderdag wordt de borden geplaatst door Hans, Michiel en Jos. 
Jos haalt vooraf de grote grondboor bij Dre van Hal op.  
 
6  Perceel Zandstraat  13  
Er is nog niet veel te melden. Wel is Jos en Will naar Marc van Akkeren geweest. 
Er was bij Marc enige onduidelijkheid waarom hij bij de burgemeester moest komen.  
 
7  Rioolgemaal Moerenburg. 
Will is bij een bijpraat sessie geweest waar ook een van de initiatief nemers (Luc Sweers) 
aanwezig was. Men is nog bezig met een horeca uitbater, de financiering is nog niet rond en er 
moet nog een vergunning worden aangevraagd om af te mogen wijken van het 
bestemmingsplan. Er is wel een quick  scan door de gemeente geweest m.b.t. de huidige 
plannen, die was goed dus de komende fase zou sneller kunnen. 
Ook de onderhandeling met het Waterschap zijn nog niet helemaal afgerond.  
 
8 Moerenburg een geluks-plek 
Hans is met het Waterschap nog in overleg m.b.t. een bankje bij het waterpaviljoen. 
Tevens wordt opgemerkt dat er een project loopt van Twan Hendriks. 
Een veldje met zo’n 300 grasfiguren van keramiek. De opbrengst is bestemd voor onderzoek 
naar Parkinson. Een voorbeeld van het gras kunstwerk staat in de tealage van de voormalige 
winkel van Antoon de Jong in de Nieuwlandstraat. 
Wellicht zou Moerenburg een locatie kunnen zijn? 
 
9  Hondenuitlaat-veldje 
Will heeft Eefje door gestuurd naar de locatie van de hondentraining aan de Oisterwijksebaan 
 
11 Voorste stroom 
Will is twee keer gebeld door het waterschap i.v.m. de aanplant langs de Voorste stroom.  
De hoogste wilg heeft Will al verwijderd en een afgezaagde. Ook de drie resterende 
afgezaagden moeten nog verwijderd worden. 
 
 



12 Brouwers Groenaannemers 
Will heeft Mario Jacobs gevraagd om ondersteuning i.v.m. zijn problemen met het bermbeheer 
en de problemen met de Meierijbaan. 
Ronald Kusters van Brouwers Groenaannemers heeft Will benaderd om tot een oplossing te 
komen. Will en Hans hebben met Bas Dielen een gesprek gehad en Bas gaat verder zijn nieuwe 
aanpak verder op papier zetten.  
Op Dinsdag 26 november gaat Will ‘s ochtends met Henk Hoppenbrouwers en Bas Dielen het 
gebied in.  
 
13 Nationale Natuurwerkdag zaterdag 2 november 2019 
Alles staat op de rails ook wordt tijdens de pauze bij Hooijen een bomen-bordje door Mario 
Jacobs onthuld.  
 
14 Rondvraag 
Geen opmerkingen 
 
15 volgende vergadering 
bij Jos op 13 januari 2020 om 20.00 uur 


