Vereniging Behoud Moerenburg
Verslag/besluiten vergadering 23 november bij Will.
Aanwezig: Will van Sprang, Ingrid Maas, Hans van den Berg en Jos Parren (notulist)
1. Opening
Will opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 22 juni 2021 wordt onder dankzegging goedgekeurd.
3. Vaststelling agenda
Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Financiën
De jaarlijkse bijdrage ad € 500 van BrouwersGroen is ontvangen en de € 100 van het Brabants
Landschap nog niet. De bijdrage ad € 150 voor de Natuurwerkdag van Brabants Landschap wordt
volgend jaar betaald.
5. Voorbereiding knotseizoen
Het programma is bekend en er zijn de nodige afspraken gemaakt met BrouwersGroen. Will miste de
vegetarische hap bij de barbecue en stelt voor om de barbecue vóór de zomer te organiseren. Jos zal
voor beide opmerkingen stappen ondernemen.
6. Wisseling van de wacht bij BrouwersGroen
Er wordt door Will (later besproken) een afspraak gemaakt voor een kennismaking met Sven van
Hedel waarbij de volgende zaken onder de aandacht worden gebracht:
a. De sneukelhaag bij de volkstuin
b. Het vrij maken van het ooievaarsnest
c. De sluisjes langs het struinpad
d. De poelen in het gebied
e. Uitbreiding bomenbordjes
f. Toekomstplannen en visie van BrouwersGroen
7. Verslag natuurwerkdag
Ingrid brengt verlag uit dat alles naar wens is verlopen. Jos deelt mee dat hij de kosten voor de
evaluatie voor de helft heeft gedeclareerd omdat deze niet in verhouding staan tot de overige
kosten. De vergadering gaat hiermee akkoord. De bijdrage van Verrijk je Wijk is ontvangen.
8. Zandstraat 13
Wijziging van het bestemmingsplan is in voorbereiding. Besloten wordt om de wijziging af te
wachten.
9. Ervenplus
Hans deelt mee dat binnenkort zal worden aangeplant. De vereniging krijgt de vergoeding voor erf
scan van € 50 per erf. Het betreft 10 erven.
10. Verkeersituatie langs fietspad kanaal
Hans heeft nog geen antwoord op zijn mail aan Mart Hoppenbrouwers. Inmiddels schijnt Mart niet
meer in de buurtraad te zitten. We wachten bericht van Mart af.

11. Bruggetjes Vlinderlaantje en struinpad
Jos heeft de afspraak met Michiel dat hij deze komende winter, tegen vergoeding van materiaal en
uren, vervangt.
12. Sluisjes langs het struinpad
Zie punt 6.
13. Bordje Herinneringsboom Paul
Jos heeft de afspraak met Michiel dat deze de tekst weer leesbaar maakt.
14. Uitbreiding bestuur
Hans heeft een gesprek gehad met Ralph en Jos met Michiel. Voor beiden geldt dat ze niet meer in
het bestuur zitting willen nemen maar wel verbonden willen blijven met de werkgroep voor het
geven van adviezen en het uitvoeren van hand en spandiensten.
Michiel laat weten dat hij 30 nestkasten, waarvan 26 bewoond zijn geweest, ten westen van de
Meijerijbaan al heeft schoongemaakt en dat het oosten van de Meijerijbaan binnenkort aan de beurt
komt.
Jos zal nogmaals informeren bij Michiel of hij de in de wilg vergroeide uilenkast zelf verwijdert of dat
wij dat zullen doen.
Er worden diverse kandidaten genoemd en uiteindelijk wordt besloten dat Hans Petra Hulsinck zal
polsen.
15. weggevallen in de agenda
16. Jubileum vereniging en knotploeg
Er wordt van uitgegaan dat 2023 het jaar van de jubilea is. We denken na over een eventueel
jaarprogramma. Als suggesties worden genoemd huifkartochten door het gebied, demonstratie
schapen scheren, een symposium met diverse sprekers en een demonstratie manden vlechten.
17. UBO-register
Jos krijgt de gevraagde kopieën. Hij zal wachten met inzenden tot de aanvulling van het bestuur
bekend is.
18. Rondvraag
Hans start een discussie n.a.v. de bijeenkomst met de Duurzaamheidsvallei. De eindconclusie is dat
wij geen voorstander zijn van een fusie maar zeker wel van een goede samenwerking over en weer in
beide gebieden, omdat we immers hetzelfde doel nastreven. Het zou goed zijn om de jaarplannen
naast elkaar te leggen. Jos zal dit op 16 december tijdens een overleg met de klankbordgroep en het
bestuur van de Duurzaamheidsvallei naar voren brengen en een voorstel doen om met beide
besturen t.z.t. bij elkaar te komen.
Will vindt de jaarlijkse Moerenburgvergadering niet zinvol en vraagt zich af of we hierin nog langer
moeten participeren. De vergadering is van mening dat we vertegenwoordigd moeten zijn.
Will deelt mee dat de bij het Hooge Huys een ruimte beschikbaar is voor bijeenkomsten.
Jos stelt voor om de door Hennie van Deijck te ontwerpen folder eventueel in het kader van de
jubilea uit te brengen.
19. Sluiting
Will sluit de vergadering.

