
Werkgroep Behoud Moerenburg  

 
Verslag vergadering 8 juli 2020 bij Michiel 
Aanwezig: Jos Parren, Ingrid Maas, Hans van de Berg, Michiel Dupuis en Will van Sprang 
(verslag) 
Afwezig, Ralph Akkermans 
 
1 Opening 
Hoewel we volgens het verslag bij Hans zouden vergaderen, zijn we te gast bij Michiel in zijn 
tuin. Aanvankelijk zou de vergadering op 2 maart gehouden worden, maar die is vanwege de 
Corona niet doorgegaan, ook zou Bas Dielen daarbij uitgenodigd worden. 
 
2 Verslag  13 januari 2020 
Wordt goed gekeurd. 
Wat betreft de rondwandelingen op 15 en 16 januari 2020 met brugklassers van Mill Hill met hun 
2 begeleiders is er nog geen vergoeding binnen gekomen. Contact persoon is mevrouw Sabine 
van Heesch. (Will heeft de e-mails naar Jos doorgestuurd) 
 
3 Financiën 2019 
Bij het eigen vermogen staat een bedrag van € 250 geschonken via Lieske Stieger, afkomstig 
van  Aannemers van Gisbergen, bestemd voor de Gidserij van Jan van Kessel, Alex van 
Zundert en Will voor de nieuwe bewoners van het Sacraments-hof. 
Ingrid en Will tekenen het verslag over 2019 ter goedkeruring en de vergadering geeft Jos 
decharge over het jaar 2019.  
 
4 Corin mag in Moerenburg nog een vaste hindernis voor een definitief menparcours maken in 
Moerenburg email 15 juni 2020. 
Het is onduidelijk van wie Corin het groene licht gekregen zou hebben. 
Jos is met de voorgestelde hindernissen niet akkoord gegaan, welke ook niet worden doorgezet. 
Jos heeft  geadviseerd een andere locatie te zoeken dan welke men nu op het oog had t.w. in 
de natuurzone. 
 
5 Brouwers Groenaannemers 
E-mail 25 juni van Bas Dielen. 
Besloten wordt niet te reageren op de mail van Bas.  
Hans is met Will 2 keer naar Brouwers in de Moer geweest en dat heeft niets opgeleverd. 
Jos en Will gaan eerst in gesprek met Niels Raaijmakers (op vrijdag 24 juli om 13.00 uur bij 
Zomerlust.  
Inmiddels is bekend dat Bas docent wordt bij de HAS, zijn opvolger is David van Iersel. David is 
woonachtig in Jeruzalem, dat is een groot voordeel. Will kent hem nog toen hij bij van Helvoirt 
werktte. 
 
6 Beheer Stadsregionale Parken Tilburg 
Jos en Will gaan op 9 juli as naar Zomerlust voor een tweede bijeenkomst. 
Wij gaan vooraf vragen wat onze rol is in de procedure. Arcadis is ingehuurd om het proces te 
begeleiden en een verslag resp. voorstel te maken. 
 
7 Nationale Natuurwerkdag zaterdag 7 november 2020 
Voorlopig gaan we er vanuit dat die doorgaat in verband met Corona. 
Jos vraagt subsidie aan bij Verrijk je wijk en Ingrid roept in augustus de werkgroep bijeen. 
 
8 Knotseizoen  2020/2021. 
Het afgelopen jaar heeft Michiel een nascholing georganiseerd voor de  kettingzaag bedieners, 
het was een succes. 
Michiel wil niet meer alleen de kar-trekker zijn. 
Er wordt een projectgroep opgericht bestaande uit  (onder voor behoud): 
Esther Spijker pr 



Hans Swinkels en Frans Couwenberg (vrijwilligers) 
Andre Moerland technische ondersteuning 
Noud Horsten beheer materiaal. 
Michiel gaat naar Noud i.v..m. de BBQ eind augustus of begin september. 
 
9 Zandstraat 13. 
Er zijn tekenen die er op wijzen dat er nu daadwerkelijk iets gaat gebeuren. 
Er is sprake van een dwangsom. 
Wordt vervolgt 
 
10 Were-di Voetbal mag onder voorwaarden nog 10 jaar blijven op huidige locatie  
Will is tevreden met het compromis. Geen extra kunstgrasveld en geen extra lichtmasten. 
 
11 Rondvraag 
Michiel heeft het gras rondom de boomborden gemaaid. 
Ingrid stuurt een plattegrond van de boomborden in het gebied. 
 
Er is onduidelijkheid over het parcours van de Sportlane. Het gedeelte langs het kanaal is een 
fietsstraat en het gemotoriseerd verkeer is er te gast. Jos gaat e-mailen. 
 
Er is nog geen duidelijkheid m.b.t. Waterproof. 
 
12 volgende vergadering 
16 november bij Hans 


