BEHOUD MOERENBURG

Verslag vergadering maandag 10 april 2017
Aanwezig: Paul Roborgh, Jos Parren, Michiel Dupuis, Will van Sprang
Afwezig: Kees van der Staak en Ralph Akkermans met bericht van verhindering
Locatie: Jos
1 Opening
De agenda wordt vastgesteld.
2 Verslag 12 december 2016
Verslag wordt goed gekeurd.
3 Knotseizoen 2016/2017
Er waren het afgelopen seizoen gemiddeld 21 personen aanwezig. 7 januari was wegens het slechts weer afgelast en daarom
werd op 4 maart wel gewerkt.
Paul benadert Noud Horsten voor een definitieve datum voor de BBQ. (de 1e of 2e vrijdag van juni)
De mensen die minimaal 2 keer aanwezig waren worden uitgenodigd voor de BBQ.
Besloten wordt de gevolgde procedure te handhaven wat betreft het om 10.00 uur beginnen door de zagers en om 11.00 uur
door de ruimers.
Bij Maartje en Daniel de Jonge, Kommerstraat 2,staan enkele inmiddels flinke knotwilgen. Die zouden wij kunnen knotten
vermits de familie de Jonge zelf voor de verwerking van de takken zorgt. Will zal dit met Daniel en Maartje bespreken.
We kunnen op 2 mei aan Bas Dielen vragen of hij nog taken voor de knotgroep heeft.
In verband met onze jaarlijkse “subsidie” van Brouwers Groenaannemers stuurt Paul een verslag van onze knotactiviteiten
gedurende het afgelopen seizoen.
Er is een vrijwilligersbijeenkomst van het Brabants Landschap gepland op 20 mei. Paul stuurt de uitnodiging door aan de
mensen die minimaal 2 keer aanwezig zijn geweest.
4 Perceel Zandstraat (Rens Kolen)
De muur is weg maar verder is er nog veel onduidelijk. Jos houdt de vinger aan de pols. De nieuwe deadline is 1 augustus.
5 Stadscamping in Moerenburg
Het eerste geplande weekend gaat definitief niet door. Op 15 april wordt besloten of er wel of niet in Moerenburg
gekampeerd wordt.
6 Were di hockey
Er is een hoorzitting geweest waar Michiel en Will aanwezig waren. Er is nog geen definitief besluit genomen m.b.t. de
ingediende bezwaarschriften
7 Verslag 15 februari 2017 overleg tussen gemeente Tilburg en werkgroep bij Buitenom
Het was een zeer goede bijeenkomst met als voornaamste agendapunten Het Vorstelijk Landschap en de komst van Ut Rooie
Bietje naar Moerenburg.
8 Beheerplan met Ad Schellekens, Baaneind, Laag Heukelom
Er is een bijeenkomst geweest waarop besloten is dat Brouwers Groenaannemers het beheer van het perceel voor zijn
rekening neemt. Paul belt Ralph of er voor de Knotgroep nog werk te verwachten is.
De Duurzaamheidsvallei wil weer een keer met de Werkgroep in gesprek.
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10 Zonnepanelen in Moerenburg
Er komt deze week een gesprek op gang met de heer en mevrouw van Abeelen, de toekomstige bewoners van het perceel
voorheen Pigmans, Broekstraat 8, wat betreft zonnepanelen op hun grond. Het aanzicht moet wel passen in het gebied.
11 Financiën 2016
Paul heeft alsnog een declaratie ingediend m.b.t. de laatste BBQ van de Knotgroep vrijwilligers.
Ondanks herhaald verzoek is er nog geen vergoeding Zwerfvuilruiming van de afgelopen maand november van het Brabants
Landschap. Ze hebben wel een verslag ontvangen met enkele foto’s.
De Takkenbende heeft de laatste subsidie (€ 400) uitbetaald gekregen die van het Oranjefonds ontvangen was, de betreffende
nota’s zijn door Jos ontvangen.
12 Overleg met Brouwers Groen op 2 mei as tevens veldbezoek in Moerenburg
Paul, Michiel, Ralph en Will gaan er heen.
13 Rondvraag
Jos gaat op 26 april op bezoek bij Mario Jacobs.
Er is nog geen duidelijkheid m.b.t. Were di voetbal.
Geen enthousiasme binnen de politiek voor uitbreiding van het aantal velden.
14 Volgende vergadering
Bij Michiel op 19 juni 2017
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