Werkgroep Behoud Moerenburg
Verslag vergadering 13 januari bij Jos
Aanwezig: Jos Parre, Ingrid Maas, Michiel Dupuis, Hans van de Berg, Michiel Dupuis en Will
van Sprang(verslag)
Afwezig Ralph Akkermans.
1 Opening
Will heet iedereen welkom, helaas is Ralph afwezig.
2 Verslag 28 oktober 2019
Wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
We (Hans en Will) hebben met twee mensen Frans van Beers en Jurgen Nous van het
Waterschap de Dommel in het gebied een goed gesprek gehad. Ze zullen onze vraag m.b.t. het
bankje meenemen. Indien er goedkeuring komt, komt er ook de nodige financiering.
Tijdens dit gesprek is ook het idee besproken om op een plaats leem neer te leggen als
nestmateriaal voor huis- en boerenzwaluwen.
Helaas is de beste locatie een stuk dat eigendom is van de gemeente Tilburg. Daar is inmiddels
toestemming van gekregen.
3 Verslag 30 oktober 2019 van de bijeenkomst in Buitenom met bewoners en de gemeente.
Er is wat onduidelijkheid over de nieuwe gemeentegrens/bebouwde kom.
Eerst zou die komen voor de Moerenburgseweg en nu is het bord geplaatst voorbij Corin en
Theo Sweegers. Corin heeft contact opgenomen met Helmy van Ingen.
4 Financiën 2019
Het ziet er zeer goed.
Van de Aannemers van Gisbergen BV is € 250 binnengekomen voor de Moerbrigade.
Dat is bestemd voor een rondwandeling door Moerenburg met de nieuwe bewoners van het
Sacramentshof.
Het idee is gekomen van Lieske Stieger die een atelier heeft aan de Pelgrimsweg.
5 Knotseizoen 2019/2020.
Er zijn steeds weer veel vrijwilligers. Gelukkig komen er ook nieuwe mensen bij. Waardoor we
elke keer een constante hoeveelheid mensen hebben.
De veiligheid is nog een punt van zorg.
Bij de start van het seizoen heeft Michiel een bijscholing gegeven voor de mensen die ooit een
kettingzaag-cursus gehad hebben.
Het in blokken zagen met de bok is risico vol.
Michiel maakt een flyer met aandachtspunten.
6 Rioolgemaal Moerenburg
Plannen met het Bootcamp. Men is nog bezig met het aanvragen van de nodige vergunningen
en men is nog op zoek naar een horeca ondernemer.
6 Moerenburg een geluks-plek
Er worden in de week van 14 t/m 22 maart weer activiteiten gepland.
De betreffende week in Moerenburg in het afgelopen jaar was niet zo succesvol.
Op de eerste geplande wandel dag kwam helemaal niemand en op de tweede een persoon,
Later sloot nog een wandelaar aan die er tocht rond liep. Verder heeft Hans zelf voor een paar
wandelaars gezorgd.
In een van de vorge Buurtkranten stond de naam van een mevrouw Anita Horsten die
activiteiten organiseert via de Basisschool Armhoefse Akkers.
Ingrid gaat het verder na.
7 Brouwers Groenaannemers

Op dinsdag 21 januari gaat Will met Henk Hoppenbrouwers en Hans naar Brouwers in de Moer
om over het beheer 2020/2022 te praten.
Verder zouden we de berg haksel aan kaarten die in het weiland ligt nabij de Verbrandebrug.
Besloten wordt op een extra anvond Bas Dielen uit te nodige om de plannen het onze voltallige
Werkgroep te bespreken. Dit wordt dan maandag 2 maart 2020 bij Hans.
Bas kan pas om 20.30 uur er zijn maar wij beginnen alvast om 20.00 uur.
Al eerder heeft Bas te kennen gegeven om de aanpak Meierijbaan los van het Groenbeheer
Moerenburg 2020/2022 te bespreken.
8 Nationale Natuurwerkdag zaterdag 2 november 2019
Dankzij de perfecte organisatie is het geweldig verlopen.
9 Rondleiding door Moerenburg
Met twee brugklassen van het Mill Hill college, door Hans en Will op woensdag 15 en 16 januari
Vanaf 12.45 uur
“De kinderen werken die periode met het thema Stad en Platteland”

10 Rondvraag
IVN wandeling op Zondag 29 maart 10.00 uur tot 12.00 uur.
Vertrekpunt Café Zomerlust,
Op het nieuwe traject langs de Hoevensekanaaldijk oostzijde staat vanaf de brug Koningshoeve
geen bord dat het eigenlijk een fietspad is.
11 volgende vergadering
Maandag 2 maart as bij Hans.

