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Verslag vergadering maandag  12 december 2016 

Aanwezig: Paul Roborgh, Jos Parren, Ralph Akkermans, Michiel Dupuis en Will van Sprang (verslag) 
Afwezig: Kees van der Staak 
Locatie: Paul  

1 Opening 
De agenda wordt vastgesteld 

2 Verslag  5 september 2016 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3 Knotseizoen 2016/2017 
In verband met zijn conditie wil Paul graag een andere coördinator op de knotlocaties. 
Michiel biedt zich aan de taken van Paul over te nemen. Het administratieve gedeelte blijft Paul doen.  
Brouwers Groenaannemers zou nog een goede grote snoeitang schenken, er kwam slechts een kleine snoeitang, 
Bas zorgt alsnog voor een grote. De nieuwe werkwijze bevalt goed. De zagers in de bomen kunnen hun gang gaan 
zonder te letten wie er onder de boom staat. Een nadeel is wel dat de ruimers laat kunnen beginnen en dat er al 
mensen aan het begin van de middag vertrekken, terwijl er nog veel werk gedaan moet worden.  
Niet al het kachelhout kon gezaagd worden, zodat nog erg dikke takken op de rillenhoop terecht zijn gekomen.  
Er zouden drie auto’s met aanhangwagen komen om takken op te halen, er zijn er maar twee gekomen.  
Er is een nieuwe versie van de aangemelde knotters voor het lopende seizoen, Paul stuurt deze door naar Will en 
Michiel. 

4 Perceel Zandstraat 13 
Er is een beslissing tot handhaving gekomen d.d. 6 december 2016. We wachten tot begin februari 2017  en kijken 
dan wat er gebeurd is. 

5 Vorstelijk Landschap januari 2014/ Raadsnotitie Groen om de Stad collegebesluit 150609 d.d. 31 maart 2015 
Volgens Ralph was er al vanaf het begin sprake van een Uitkijktoren, het was een wezenlijk onderdeel van de 
subsidieaanvrage. Zoals het zich nu laat aanzien komt deze in het Goor tussen de snelwegen. A65/A58 

6 Stadscamping in Moerenburg 
Er was op 7 december 2016 nauwelijks oppositie tegen de komst van de Stadscamping tegenover Zomerlust. 
Daarom is de Werkgroep ook niet tegen, in aanmerking nemend dat er geen versterkte muziek zal zijn en dat er 
geen extra verlichting zal zijn, alleen zodanige dat men niet over de scheerlijnen van de tenten zal struikelen. 
Steeds wordt er verkondigd dat het slechts voor een jaar is. 

7 Verslag jaarlijks Moerenburg overleg tussen gemeente Tilburg en betrokkenen d.d. 2 november 2016 
Het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomt was het verkeer op de Oisterwijksebaan vanaf het kanaal tot aan 
de eerste bocht naar rechts. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar gevaarlijke situaties, zoals op 
zaterdagochtend als de pupillen gaan voetballen bij WereDi voetbal. 
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8 Were Di hockey wil uitbreiden voor een 4e veld richting E.H.S. 
De provincie moet ontheffing verlenen om lichtmasten te plaatsen in de E.H.S. De vergunning is al verleend en het 
bezwaarschift moet nog ingediend worden. Wij zullen eventueel een adhesiebetuiging sturen naar de indieners. 

9 Meierijbaan voorstel van Rob van Dijk d.d.5 december 2016 
Bas Dielen moet nog reageren, wel staat er in het stuk van Rob een storende tikfout. Er komen stobben op de 
plantvakken i.p.v. tussen de planvakken.  

10 Rondvraag  
Ralph signaleert een toename van Japans Duizendknoop. We gaan dit bekijken en in september 2017 eventueel 
aanpakken. 
Paul. Stand van zaken van het Natuurleerpad:  Staan de palen er nog?: ja. 
Komende zondag 18 december is er een aftrap van een “App” wandeling door Moerenburg, in het kader van een 
nieuwe app  Vossenstreken rondom Tilburg.  Paul gaat er heen. 
Ralph en Will zijn bezig met een nieuw project: een Huiszwaluwen-til in Moerenburg, wordt vervolgd. 
Jos: De Takkenbende zijn door hun budget heen. 
Will: De aanplant op 5 november 2016 aan de Bakschevenweg van 10.000 bomen en struiken is een succes 
geworden.  
Jos en Will zijn naar een avond geweest waarop Paul en Anita van Abelen hun plannen hebben uitgelegd met 
betrekking tot Broekstraat 8.  
Kees van der Staak onderging op 21 november in Eindhoven een hartoperatie. Hij is nu aan het revalideren. Wij 
wensen hem van harte beterschap 

11 Volgende vergadering  
10 april 2017 bij Jos 

 

 


