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Welkom voor 1000ste lid 
Mevrouw Riet Buurman uit Malden is met bloemen als 1000ste lid van Bos en Kuil 

binnengehaald. Een delegatie van het bestuur heeft haar een boeket bloemen en een echte 

Limburgse vlaai aangeboden. 

 

Aantal leden Bos en Kuil stijgt snel verder 
We zijn over de magische grens van 1000 leden. En de aanwas blijft doorgaan. Een duidelijk 

signaal aan vooral de Heumense politieke partijen: houd rekening met het maatschappelijke 

draagvlak en luister naar wat er in de wijken en dorpen van de gemeente leeft.  

  

Ook Molenhoekers kunnen zienswijze indienen  
U, als inwoner van de Molenhoek, kunt de voorbeeld-zienswijze die wij u afgelopen week 

hebben toegestuurd indienen en bezwaar maken tegen een groot voetbalcomplex in het 

Lierdal. U bent belanghebbend t.a.v. de concept-structuurvisie Malden omdat daarin een 

voornemen staat dat – in de ogen van Bos en Kuil - uw uitloopgebied aantast. Het is dus 

belangrijk dat in de zienswijze staat dat u gebruik maakt van het fraaie open Lierdal als 

uitloopgebied. Verder gaat het bij het Lierdal om een samenwerking tussen twee gemeenten. 

Laat de stem van Mook en Middelaar duidelijk in Heumen horen! 

  

Inwoners van Malden kunnen kiezen 
De inwoners van Malden kunnen tussen twee voorbeeld-zienswijzen: die van Bos en Kuil en 

die van verontruste bewoners van het Maldensvlak.  

In de voorbeeld-zienswijze van Bos en Kuil wordt vooral ingezet op het feit dat het Lierdal 

open en groen moet blijven voor alle omwonenden, zowel in Malden als in Molenhoek. Ons 

uitgangspunt daarbij is dat uit het gebiedsproces Lierdal een gedragen gebiedsvisie is 

voortgekomen waarin geen plaats is voor een groot voetbalcomplex. 

De voorbeeld-zienswijze van de verontruste bewoners van het Maldensvlak is opgesteld 

vanuit de optiek van de bewoners van Malden; deze zienswijze wijst een sportpark af, maar 

legt meer de nadruk op de gevolgen van overmatige woningbouw voor de burgers in Malden. 

U hebt als bewoner van Malden dus duidelijk een keuze. 

Blijft u het lastig vinden om een keuze te maken, bedenk dan dat alle volwassen huisgenoten 

(vanaf 18 jaar) een zienswijze kunnen indienen. U kunt er per huishouden dus meerdere, maar 

ook verschillende zienswijzen indienen. Een zienswijze per persoon mag. 

 

NIET VERGETEN: ZIENSWIJZE UITERLIJK 15 JULI AANSTAANDE INDIENEN.

  

Maak Bos en Kuil nog sterker: geef ons duidelijk meer maatschappelijk draagvlak 
Onze ledenwerving heeft succes. Omwonenden komen in verzet tegen de maatschappelijke 

onrust die vooral de Heumense politiek de afgelopen tijd veroorzaakt.  Sinds vorige week 

hebben zich meer dan 50 nieuwe leden ingeschreven. Afgelopen maandag meldde zich het 

duizendste lid, samen met al haar huisgenoten.  

Hoe meer leden, hoe meer invloed. Spreek uw buren aan en vertel ze waarom een 

lidmaatschap de moeite, en die 2,50 euro, waard is. Maak zelf al uw huisgenoten lid van Bos 

en Kuil voor 2,50 euro per jaar per persoon. U kunt ze opgeven via onze website: 

www.bosenkuil.nl. 

  

Het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil 


