BEHOUD MOERENBURG

Verslag vergadering maandag 13 juni 2016
Aanwezig: Paul Roborgh, Jos Parren, ,Will van Sprang en Kees van der Staak (notulist).
Afwezig met bericht van verhindering:Michiel Dupuis,Ralph Akkermans en Bas Dielen (Brouwers Groen).
Locatie: Jos.
1 Opening
Will opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
2 Verslag 14 maart 2016
Voor zover er opmerkingen zijn komen die verderop in de agenda nog aan de orde. Het verslag wordt goedgekeurd met dank
aan de notulist.
3 Inrichting Meierijbaan
Niels Raaijmakers wil een schriftelijk voorstel hebben van de Werkgroep en Brouwers Groen. Bas zal dat moeten opstellen;
een tekening (van Karel Voets) is er al. De stobben komen van de poel van Harrie van Gorkum. Het grondig opschonen van de
poel nabij Harrie van Gorkum staat al lang op de rol bij Brouwers Groenaannemers
4 Knotseizoen 2016/2017
De nieuwe ijzeren bok heeft nog een versteviging nodig. Will zal het ding naar de smid (Vuurvlam) brengen en Paul zal daarna
de instructies gaan overbrengen voor de smid. Dit alles vóór november a.s.
Paul overlegt met Bas over het uitdunnen van het bosje bij de Korvelse waterloop. Er staat veel kardinaalsmuts en die plant is
erg gevoelig voor de spinselmot; voorbijgangers denken dat de eiken processie rups betreft.
In het overleg met BG van 10 mei is afgesproken dat Bas met Michiel t.z.t. naar het bosje gaan en daar zullen aangeven welke
struiken afgezet kunnen worden, zoals ze dat bij de bosjes aan de Verbrande brug gedaan hebben. Uitvoering door Bas,
Michiel en Ralph.
Opnieuw komt de veiligheid bij het knotten ter sprake. De veiligheidseisen op zich zijn wel bekend; het probleem is hoe de
discipline bij de vrijwilligers te handhaven bij het feitelijk knotten. Besloten wordt om de vrijwilligers voor de volgende knotdag
uit te nodigen voor een verplichte voorlichting, voorafgaande aan het knotten. Die voorlichting kan gegeven worden door de
veiligheidsmedewerkers van Brouwers groen. Op het werkterrein zelf moet een coördinator alles in de gaten houden en
pionnen geven aan waar alleen de knotter en zijn/haar helper mogen komen. Wie niet onder de strikte voorwaarden wil
werken, mag niet meehelpen.
De verzekering voor de knotters gaat via Contour/De Twern, c.q. de gemeente; die verzekering geldt voor alle vrijwilligers. Jos
zal de specifieke polisvoorwaarden opvragen.
Bas heeft wil gevraagd of er nog materiaal nodig is voor onze werkzaamheden.zou een nieuwe ladder bij dienen te komen.
Will neemt hierover contact op met Bas.
Noud en Michiel zullen zich verder bekommeren over het materiaal;Paul trekt zich daaruit terug.
Paul meldt dat de barbecue voor de vrijwilligers voor het knotten geslaagd was met circa 16 deelnemers.
Voor de boottocht in de Piushaven waren 8 mensen uitgenodigd.
5 Natuurspeelplek aan de Hoevense Kanaaldijk “de Takkenbende”
De NSP neemt deel aan het project PlantenNu van Het Groene Woud. Er wordt een beperkt aantal fruitbomen geplant en een
haag langs de afrastering (5 soorten, 4 per meter over 150 meter). Een organisatie moet garant staan voor de subsidie (ca. €
970) indien niet aan de verplichtingen wordt voldaan. De NSP is een project van de Buurtraad Armhoefse Akkers. De
Werkgroep zal een brief aan de buurtraad ter ondersteuning.
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Will pleit voor een hondenpoepbak, tussen de ingang van de volkstuin en de noordelijke ingang van de NSP. Paul geeft dit door
aan Niels Hessels.
6 Projectoverleg Bee-o-topen Piushavengebied – Moerenburg
Zie ook punt 3 van dit verslag. Het budget is op; er komt een vervolg subsidieaanvraag.

7 Financiën
Jos rapporteert:
In 2010 werd een ladder aangeschaft t.b.v. € 161,40.
Knotvergoeding ad € 400 is nog niet ontvangen (vorig jaar in november), voorgaande jaren rechtstreeks
van de gemeente Tilburg en dit jaar van Brouwers Groenaannemers, Bas heeft toegezegd om voor 1 juli het
bedrag over te maken.
Knotvergoeding Brabants Landschap ad € 100 is op 7 juni ontvangen.
Een aanvraag in het kader van de jaarlijkse Zwerfvuilruiming van Verrijk je Wijk ad € 470 is verzonden naar
de buurtraad.
De aanvraag voor een bijdrage Van Brabants Landschap voor de Nationale
Natuurwerkdag/Zwerfvuilruiming (5 november) kan pas achteraf worden gedaan.
8 Perceel Zandstraat
De eigenaar heeft een omgevingsvergunning voor een paardenhouderijgevraagd en binnen die procedure wordt nu weer
gewacht op een verklaring inzake de wet Bibob. Op 16 juni is er weer overleg.
9 Samenwerking met Duurzaamheidsvallei
Wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
10 Brouwers Groenaannemers
Will doet verslag van het overleg, waarbij ook Jos aanwezig was. Hij heeft aangegeven dat hij wil beschikken over de
beheerkaart zodat hij kan zien wat BG voor de gemeente doet. Er is ook gesproken over de veiligheid en de aansprakelijkheid
bij het knotten. Verder is Niels Raaijmakers van mening dat er te veel bomen staan in Moerenburg zonder dat dit overlegt is
met de gemeente.

11 Reclassering inzet taakgestraften

Will heeft een afspraak voor een gesprek met Stefanie van Rosmeulen, medewerker werkstrafunit bij Reclassering Nederland.
Hij zal met de taakgestraften nog de paaltjes en gaas van vier proefvakken weghalen, evenals de boompalen her en der.
Aanvankelijk stond ook het verwijderen van de opslag rondom de poel bij knooppunt de Baars op de agenda, maar dat kan nu
pas in de komende herfst/winter.
12 Meijerijpad 1 (zouthuisje)
21 Maart 2016 is er een waarschuwingsbrief uitgegaan van de gemeente met betrekking tot de illegale bouwsels . Will houdt
dit in de gaten.
13 Projecten Het Groene Woud
Er zijn twee projecten mogelijk voor een subsidieaanvraag: Het gedicht van Karla Witjes op de damwand van de huidige
Korvelsewaterloop en de verdere vergroening van de Meierijbaan
14 Gedicht van Karla Witjes
Er is een eerste offerte van € 3.000; niet duidelijk is of dit voor het geheel is, inclusief plaatsing.

Vereniging Behoud Moerenburg

Bosscheweg 79

5015 AB

Tilburg

KvK 40260066

BEHOUD MOERENBURG

15 Rondvraag
Jos doet verslag van de vandaag gehouden voorlichting pover de inrichting van de Hoevense Kanaaldijk. De weg blijft even
breed; er komt een visuele aanpassing en 1 versmalling.
Paul heeft naar aanleiding van de brief van een bewoonster over de problemen van meerkoetjes onder de brug
Oisterwijksebaan iets geconstrueerd waardoor meerkoetjes in nood kunnen ontsnappen naar het grote water. Die constructie
moet na goedkeuring door Rijkswaterstaat door iemand opgehangen worden.
Kees en Will waren bij het overleg van de werkgroep DAAD en hebben daar gewezen op het belang van verbindingen tussen
de diverse buurtinitiatieven.
Paul vraagt naar de reacties op de enquête van het Natuurleerpad. Kees zal dit eens opzoeken.
Will doet verslag van de inventarisatie van de uilenkasten; het is een goed seizoen: 4 jonge steenuilen (vorig jaar 13) en 4
jonge kerkuilen (nieuw).
Will sluit de vergadering tegen half elf. De volgende vergadering is op 5 september 20.00 uur bij Will.
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