
 SAMENVATTING: 

 

Bos en Kuil heeft de politieke partijen 

in twee categorieën ingedeeld: 

 

1) Expliciet vóór natuur- en landschaps-

ontwikkeling in het Lierdal zijn: 

PvdA&GroenLinks, VVD en DGH. 

 

2) Anders: CDA ( geen standpunt over 

het Lierdal; willen bloemen op dorps-

pleinen); Samen Verder (geen 

standpunt over het Lierdal. Indien al 

natuur- en landschapsontwikkeling, dan 

niet ten koste van de agrariër; uiterste 

terughoudendheid met het stichten van 

landgoederen) 

 

COMMENTAAR: 

 

Als u kiest voor versterking van de 

natuur- en landschapsontwikkeling in 

het Lierdal kunt u het beste stemmen op 

een van de drie partijen die dit 

standpunt expliciet ondersteunen: 

PvdA/GroenLinks, VVD of DGH.  

 

Voor meer informatie over de  

Vereniging Bos en Kuil zie de website: 

www.bosenkuil.nl   

 

Voor contact op aanmelding als lid van 

onze vereniging: 

info@bosenkuil.nl 

 STAND VAN ZAKEN 
 

Het afgelopen jaar was er veel drukte 

rondom de toekomst van het Lierdal. De 

gebiedsvisie Lierdal is na een interactief 

proces met belanghebbenden, 

waaronder ook Vereniging Bos en Kuil, 

tot stand gekomen. De Structuurvisie 

Lierdal die daarop volgde, is in opdracht 

van de gemeenten Mook en Middelaar 

en Heumen opgesteld door het bureau 

BRO, en is half december afgerond. De 

visie zet vooral in op het behoud van het 

agrarische en natuurlijke landschap van 

het gebied, een visie die door Bos en 

Kuil natuurlijk ondersteund wordt. Op 

25 februari 2010 zullen de twee 

gemeenteraden de visie behandelen en 

hopelijk aanvaarden, waardoor voor 

minstens tien jaar wordt vastgelegd dat 

er slechts nog op zeer beperkte schaal 

woningbouw in het Lierdal kan worden 

toegestaan. Na de verkiezingen moet de 

structuurvisie worden omgezet in een 

bestemmingsplan. Welke partijen zullen 

het dan voor het zeggen hebben en hoe 

staan die dan tegenover het Lierdal? 

 

Bos en Kuil blijft de politieke ontwik-

kelingen volgen, maar gaat ook 

initiatieven nemen voor de 

natuurlijke inrichting van het gebied.  

Help ons en meldt u aan als lid via de 

website of via ons emailadres 

info@bosenkuil.nl voor € 2,50/jaar.  

VERENIGING BOS EN KUIL 

EN DE  

GEMEENTERAADSVERKIEZING 

 

STEMWIJZER 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 3 maart 2010 vinden de 

verkiezingen van de gemeenteraden 

plaats. Bos en Kuil heeft de 

verkiezingsprogrammama´s van de 

politieke partijen in Heumen voor u 

geanalyseerd. Met deze folder willen 

wij u informeren over de standpunten 

van de politieke partijen in Heumen 

over het Lierdal, het open gebied tussen 

Malden en Molenhoek. 

 

Want ……wat willen die partijen met 

het Lierdal? 

In de Structuurvisie Lierdal is gekozen 

voor natuur- en landschapsontwikkeling 

en voor vijf tot maximaal tien nieuwe 

woningen in het (Heumense deel van 

het) gebied. Maar hoe precies willen de 

politieke partijen dat verwezenlijken in 

het op te stellen  bestemmingsplan? 

  

……Lees erover in deze folder…… 



 

 

 
 

 

Voor alle duidelijkheid:::: Bos en Kuil wil 

heel uitdrukkelijk geen partijpolitiek 

standpunt innemen. 

 

De onderstaande opvattingen van de 

politieke partijen over het tussengebied 

zijn letterlijk overgenomen uit de 

partijprogramma´s. 

 

1. PvdA/GroenLinks 

Het verkiezingsprogramma van 

PvdA&GL is met 23 pagina’s concreet 

en gedetailleerd uitgewerkt. De partij is 

van mening dat het Lierdal een open 

natuurgebied moet blijven en neemt de  

 

 

 

Structuurvisie Lierdal als uitgangspunt 

voor een (bestemmings)plan waarin het  

Lierdal als natuurgebied een definitieve 

bestemming krijgt.  

 

2. VVD Heumen 

Het VVD verkiezingsprogramma van 5 

pagina’s is beknopt maar duidelijk en 

vermeldt niets over het Lierdal. Wel wil 

de partij de bestaande open plekken in 

Malden behouden. In een toelichting 

schrijft de VVD aan Bos en Kuil: De 

VVD wil het Lierdal behouden zoals het 

is en waar mogelijk de groene functies 

versterken. Woningbouw in het Lierdal, 

in welke vorm dan ook, ziet de partij 

niet zitten. Iedere vorm van bebouwing 

zal op termijn leiden tot verdere 

aantasting/verstening van het gebied.  

 

3. CDA Heumen 

Van het dertien pagina’s tellende 

verkiezingsprogramma van het CDA 

worden er vijf besteed aan het verleden.  

Het programma heeft de slogan “durf, 

daadkracht, doen! Maar in de resterende 

pagina’s wordt niets vermeld over het 

Lierdal. Wel wordt er op meerdere 

plaatsen gepleit voor een bloemrijke 

leefomgeving met in elk dorp een 

bloemenplein. Ook het openbaar groen 

moet van het CDA beplant worden met 

bloemen. 

 

 

 

4. Democraten Gemeente Heumen 

(DGH) 

In het zes pagina’s tellende helder 

gestructureerd verkiezingsprogramma 

wordt een hele alinea aan het Lierdal 

gewijd: DGH onderschrijft de 

Structuurvisie Lierdal. Om de kosten 

van de natuurontwikkeling op te kunnen 

brengen, moeten er economische 

dragers worden gevonden. DGH wil 

graag verschillende opties bespreekbaar 

maken om de ontwikkeling en het 

beheer van natuur in het Lierdal 

mogelijk te maken. Hierbij sluiten wij 

de realisatie van een woonwijk of 

grootschalige sportvoorziening uit. 

 

5. “Samen Verder” Heumen 

Met het devies “Geen stenen voor 

groen” wil Samen Verder samen met de 

agrarische sector zorgen voor een fraai 

buitengebied. Als natuur en landschap 

meer aandacht moeten krijgen, dan moet 

de belangrijkste spil, de agrariër, niet 

aan zijn lot worden overgelaten of 

ondergeschikt gemaakt worden aan 

landschapsherinrichting. Samen Verder 

is dan ook uiterst terughoudend met het 

toestaan van landgoederen. 

Bos en Kuil heeft bij het opstellen van 
de Structuurvisie Lierdal compromis-
sen moeten sluiten, maar is tevreden 
over het eindresultaat. In de 
Structuurvisie is gekozen voor 
behoud en versterking van het open 
karakter en de landschappelijke en 
natuurlijke kwaliteiten. De toeganke-
lijkheid voor wandelaars en andere 
gebruikers van het Lierdal zal toe-
nemen. Deze uitgangspunten  worden 
verankerd in een nieuw nog op te 
stellen bestemmingsplan voor het 
gebied. 
Als u daarvoor ook kiest, breng dan 
op woensdag 3 maart een kritische 
stem uit. 

 


