BEHOUD MOERENBURG

Verslag vergadering maandag 5 september 2016.
Aanwezig: Paul Roborgh, Jos Parren, , Michiel Dupuis ,Ralph Akkermans, Bas Dielen en Will van Sprang
(notulist)
Afwezig met bericht van verhindering:Kees van der Staak
Locatie: Will
1 Opening
Will opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
2 Verslag 13 juni 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 Kees.
3 Inrichting Meierijbaan
Het voorstel van Rob van Dijk d.d. 5 januari jl. in het kader van het project Be o topen/Food forbees is
nauwelijks terug te vinden in het thans gerealiseerde.
Er zijn op instructie van Niels Raaijmakers geen stobben gelegd. Will betreurt dat ten zeerste.
Aanvankelijk zou Bas een voorstel schrijven voor Niels , maar dat is niet in het bezit van Will gekomen.
Het aantal plantvakken is in overleg met Will terug gebracht tot 3. De 6 eerder aangebracht plant vakken
zijn samen gevoegd tot een.
Het aantal veegbeurten om het gevallen blad te verwijderen zal tot een minimum beperkt blijven zodat op
de openstukken toch begroeiing aan kans krijgt en het geheel er niet te steriel zal uitzien.
4 Knotseizoen 2016/2017
Paul heeft enkel e zaken aan Bas doorgegeven waarmee de knotgroep erg geholpen zou zijn als
Brouwers Groenaannemer die zou kunnen doen/geven. Zoals een nieuwe ladder, een goede grote
snoeitang en het onderhoud van de motor kettingzagen. Will krijgt een cc van de mail aan Bas.
Het overleg met betrekking tot het uitdunnen van het “bosje” langs de Korvelsewaterloop met Bas, Ralph
en Michiel vindt op locatie plaats op maandag 17 oktober (hoe laat??).Zij zullen dan aangeven wat er
gedaan moet worden.
Met betrekking tot het verhogen van de veiligheid wordt besloten dat de zaagploeg eerder begint dan de
opruimers. Ook zullen de pionnen gebruikt worden waar binnen de mensen niet mogen komen als er in
de boom gezaagd wordt. Er is bij Brouwers niemand speciaal aangesteld die voor de veiligheid zorg bij de
diverse werkzaamheden. Bij Brouwers wordt niet met grote groepen gewerkt zoals bij ons het geval is.
Jos heeft nog niet na kunnen kijken hoe het met de verzekering voor de knottersgeregeld is
Paul maakt weer een schema van de zaterdagen en de uit te voeren werkzaamheden. De twee bosjes
nabij de Verbrandebrug komen ook weer op de agenda
5 Natuurspeelplek aan de Hoevense Kanaaldijk “de Takkenbende”
Er zijn weer housnippoer besteld voor €300. , als dit betaald is zit er nog €400 in de pot.
Er komen mutaties wat betreft de vrijwilligers die voor het toezicht zorgt.
Gelukkig staat inmiddels een hondenpoepbak. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt.
Helaas zijn er 10 x menselijke fecaliën in de speeltuin gevonden.
6 Financiën
Jos rapporteert:
De jaarlijkse vergoeding voor het Knotten ad €400, ditmaal via Brouwers Groenaannemers is binnen,
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Ook de €100 van het Brabantslandschap
7 Perceel Zandstraat
Jos heeft twee bezwaarschriften ingediend met betrekking toto de verleende vergunning(en)
8 Samenwerking met Duurzaamheidsvallei
Mario Jacobs komt een deze dagen voor een veld bezoek naar de Duurzaamheid vallei
Op 11 november is er in het Streekhuis een bijeenkomst waar het project “Deltaplan voor het
Landschap” in Het Groene Woud, wordt afgesloten
Wij als Werkgroep Behoud Moerenburg zijn ook uitgenodigd en zullen het functioneren van de ANV ter
sprake brengen.
De vier windmolens wordt gerepareerd er is een schikking getroffen met de verzekering via Interpolis.
In het kader van de Nationale Natuurwerkdag wordt er op 5 november geplant. Er zijn daar inmiddels
voldoende vrijwilligers voor
9 Brouwers Groenaannemers
De poel nabij het perceel van Harrie van Gorkum is bijna geheel geschoond. Er kwam veel materiaal vrij.
Dit moet nog opgeruimd worden. Bas wilde aanvankelijk van het materiaal een takken ril maken richting
het bestaande bosje, maar daar maakte Harrie terecht bezwaar tegen dat is zijn grond.
Aan de poel aan het zandpad aan de Oisterwijksebaan wordt op korte termijn begonnen met het
opruimen van de opslag.
Het ruiterpad achter Buitenom wordt omgevormd, de sloot dient regelmatig geschoond te worden en dat
is thans niet mogelijk met de huidige begroeiing.
De stroken langs de Zwarte Rijt grenzend aan de percelen van Harrie van Gorkum en Kees Fonken
zouden kruiden- en fauna rijk moeten zijn dat is nu niet het geval. Harrie en Kees krijgen immers een
vergoeding voor het aangepaste beheer. Bas neemt dit op met Niels Raaijmakers.
Paul meldt dat er geklepeld is langs een berm nabij het Longa terrein.
Bas heeft binnenkort overleg met Ruud van Arendonk, gebiedsbeheerder van het Waterschap de
Dommel.
In 2014 heeft Ralph daar ook contact mee gehad en heeft met hem door het gebied gelopen.
Daar kwam ook ter sprake het verwijderen van hetgeen bij het opschonen van de oevers etc. achter
blijft.Omdat de Voorste stroom onderdeel is van de EHS dient dit volgens bestek door de het Waterschap
opgeruimd te worden. Dit zou in de topkomst zeker gaan gebeuren.
10Reclassering inzet taakgestraften
Komende vrijdag heeft Will weer een werkdag geplant met de taakgestrafte.
11 Meijerijpad 1 (zouthuisje)
De bij- gebouwtjes zijn bijna geheel verwijderd.
12Rondvraag
Will vraagt om onze inschrijving bij de KvK aan te passen. Hans Verhavert maakt geen deel meer uit van
onze vereniging. Paul past dit aan. Voorlopig komt een geen vervanger voor Hans.
Paul vroeg naar de reacties op de enquête van het Natuurleerpad. Er waren drie reacties.
13Will sluit de vergadering tegen half elf. De volgende vergadering is op 12 december 2016 20.00 uur
bij Paul
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