
 

Notulen ALV Bos en Kuil 2013 
Donderdag 7 maart 2013  
Locatie: Dorpshuis De Wieken, Molenhoek Tijd: 19:30  
 
Aanwezige bestuursleden:  
Jan Paul Bevoort (voorzitter),  Ben Crul (secretaris/notulist), Tijn Kwaaitaal (penningmeester), 
Robert Beurze , Ivo Sindram en Sander van de Meent 
Aanwezige leden: 34.  

 
1. Opening  
Voorzitter heet alle aanwezige leden van harte welkom bij de ALV van de vereniging Bos en Kuil. 
Er is bericht van verhindering van Tom en Marja van Weert en Henny Dimmers.  Hij maakt 
melding van een verzoek van CDA-fractievoorzitter Ferdinand van Wijk voor rectificatie van het 
bericht in de nieuwsbrief waarin staat dat het CDA sportpark Juliana naar het Lierdal wil 
verplaatsen. Het CDA wil slechts onderzoek naar verplaatsing van Juliana naar het Lierdal. 
Reactie van Bos en Kuil is dat je geen onderzoek hoeft te doen naar iets wat je niet wilt en dat 
een dergelijk plan 3 jaar geleden door de Heumense raad is afgeserveerd. Rectificatie zal dus 
niet plaatsvinden. 

 
2. Verslag ALV 2012  
Ongewijzigd goedgekeurd.  

 
3. Jaarverslag 2012 
Aan de hand van een powerpoint presentatie wordt het Jaarverslag 2012 besproken door Jan 
Paul Bevoort. Een samenvatting is te vinden op de website van Bos en Kuil onder 
Jaarvergadering 2013. Hij meldt verder nog dat de realisatie van de fietsbrug over de Maas langs 
het spoor wat dichterbij lijkt te komen. Er zijn financiën voor vrijgemaakt. Het is niet duidelijk hoe 
het tracé door het Lierdal precies gaat lopen. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor het type 
wegbedekking van de Kuilseweg. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 
4. Financieel jaarverslag  
Tijn Kwaaitaal presenteert het financieel jaarverslag en geeft een toelichting op de cijfers.  
 
Kascommissie 2012:  
De kascommissie wordt gevormd door dhr. A. Brouwer en dhr. T. Hendrikx. Dhr. Brouwer 
presenteert het verslag. De verenging heeft een gezonde financiële situatie en de administratie is 
vlekkeloos. De kascommissie doet het bestuur de aanbeveling meer fondsen beschikbaar te 
stellen voor activiteiten, aangezien het vermogen de laatste jaren steeds verder toeneemt. Verder 
adviseert zij om de financiën in zake “Samen Doen” in een apart verslag te rapporteren.  
Zij stelt voor goedkeuring te verlenen aan het financieel verslag en het gevoerde financiële 
beleid. De vergadering stemt hiermee bij acclamatie in en verleent decharge aan de 
penningmeester over het jaar 2012.  
Tenslotte maakt dhr. Brouwer onze penningmeester Tijn Kwaaitaal  “een groot compliment” voor 
de voortreffelijke wijze waarop hij zijn functie gedurende vele jaren heeft vervuld.  
  
Kascommissie 2013:  
De vergadering stelt de kascommissie 2013 in. Deze bestaat uit dhr. T. Hendrikx en dhr. W. 
Verwoerd*. 

 
5. Bestuurssamenstelling  
Tijn Kwaaitaal neemt na de functie van penningmeester 10 jaar te hebben bekleed, afscheid. 
Voorzitter Jan Paul Bevoort dankt hem voor zijn grote inzet en betrokkenheid. Naast het  
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penningmeesterschap verzorgde hij ondermeer de ledenadministratie, beheerde hij de website, 
verzorgde hij de inkomende en uitgaande post en onderhield hij het “Ommetje”.   
Als blijk van waardering krijgt hij een cadeau onder couvert en een fraaie bos bloemen 
aangeboden. 
Robert Beurze neemt de functie van penningmeester over. Ben Crul is de nieuwe secretaris. 
 
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld Sander van de Meent. Hij geeft een korte introductie: 
hij is geboren en getogen Maldenaar, woont aan de Dravik in huis dat grenst aan het Lierdal en is 
als ICT-er verbonden aan NUON.  Een van zijn taken zal het beheer en vernieuwen van onze 
website zijn. Zijn benoeming wordt bij acclamatie door de vergadering bekrachtigd.  
 

6. Begroting  
De juist in functie getreden penningmeester, Robert Beurze, presenteert de begroting voor 
2013 en geeft een toelichting. 
In 2013 worden de bijdragen aan het educatieproject en het Ommetje voortgezet. Nieuw zijn  
reserveringen voor het nestkastenproject en de vernieuwing van de website.  
 
7. Convenant Heemtuin  
 

Bos en Kuil en Vereniging Vrienden van De Heemtuin gaan samenwerken.  
De verenigingen hebben gezamenlijke interesses en belangen. Samen zijn we sterker als er 
een standpunt moet worden ingenomen voor het behoud van een groene leefomgeving. Er is 
een convenant opgesteld (zie website). De samenwerking richt zich op evenementen als 
Nacht van de Nacht en een voor jaarwandeling rond het thema vleermuizen. Ook over 
educatie vindt afstemming plaats.    
 

 
8. Lopende Zaken 
  
De voorzitter presenteert de stand van zaken rond de volgende procedures/activiteiten: 
 
Ontwerp-structuurvisie Toerisme en Recreatie Gemeente Mook Middelaar.  
Bos en Kuil heeft een zienswijze ingediend waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de 
uitbreiding van de sportaccommodatie in het Lierdal. Gemeente neemt bezwaar niet over. 
Bos en Kuil zal vergunningaanvragen van eventuele initiatiefnemers nauwgezet volgen en 
eventueel  bezwaar aantekenen.    
 
Bezwaar tegen afgeven omgevingsvergunning bouw ligboxenstal aan Lierweg 5  
 
Bos en Kuil vindt dat de Gemeente Mook en Middelaar op onjuiste gronden een 
omgevingsvergunning heeft afgegeven. Naar onze mening laat het bestemmingsplan geen 
intensivering van de melkveehouderij toe. De gemeente heeft tot op heden niet inhoudelijk 
gereageerd. Wij houden u via onze website op de hoogte van het beloop van deze zaak. 
 
Landgoed Lage Lier 
 
Op 5 maart heeft dhr. C. van der Ree, initiatiefnemer van het landgoed in de Kuil het bestuur 
op de hoogte gesteld van de voortgang van het project dat de naam Landgoed Lage Lier 
heeft gekregen. De stichting die het landgoed gaat ontwikkelen en beheren heeft op 13 
februari 2013 een gebied aangekocht van 15 ha. Er is een cluster van 8 wooneenheden 
gepland. Natuurontwikkeling zal plaatsvinden op basis van de locale eigenschappen van de 
verschillende delen van het gebied. De mededeling zorgt voor ontstemming onder een aantal 
van de aanwezige leden. Zij zijn van mening dat het project de geest van Bos en Kuil 



geweld aandoet en vinden dat de realisatie met alle ter beschikking staande middelen moet 
worden verhinderd. Ook vragen zijn om een royement van de voormalige bestuursleden, die 
nu mede-initiatiefnemer zijn. Andere leden vinden dat het bestuur lof verdient met het in deze 
gevoerde beleid en steunen de voortzetting ervan. De mededeling van bestuurszijde dat het 
in de bedoeling ligt dat de initiatiefnemer in een extra ledenvergadering de leden op de 
hoogte stelt van de plannen, zodat tot een goed gewogen oordeel kan worden gekomen, 
brengt de  gemoederen enigszins tot bedaren. 
 
  
9. Rondvraag  
  
Vraag: Sommige bordjes van het Ommetje ontbreken, andere zijn erg vuil. Kan hier 
aandacht aan worden geschonken? 
 
Voorzitter deelt mee dat de bestuursleden Ivo Sindram en Sander van de Meent zich bezig 
gaan houden met het onderhoud van de bewegwijzering. Voor de zomer moet alles weer op 
orde zijn.   
 
10. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de het besloten deel van de vergadering om 20.50 uur 
 

11. Openbare gedeelte  
 
Wim Berendijk, een van de initiatiefnemers van “Samen Doen” en Jef Gielen, 
landschapsbeheerder en deskundige haagvlechten houden een voordracht over “Nieuwe 
Hagen in het Lierdal”. 
 
Wim Berendijk vertelt aan de hand van een powerpoint presentatie over het initiatief van 
vrijwilligers, aanwonenden van het Lierdal, om van start te gaan met een natuurproject. Doel 
is de aantrekkelijkheid en biodiversiteit van het Lierdal te vergroten. Er worden met hagen 
omzoomde struinpaden aangelegd, die leefruimte scheppen voor vogels en kleine 
zoogdieren, maar ook voor wandelaars. De zichtlijnen blijven behouden en worden waar 
mogelijk versterkt. De aanleg is gefaseerd. Er wordt pas met de aanleg van een haag 
begonnen als het onderhoud van de aan te leggen haag voor 10 jaar is gegarandeerd. Met 
een startsubsidie van Bos en Kuil is het 1e Liersedwarspad aangelegd door de boomsingel 
rond het terrein van manege VCM. Daar wordt nu al druk gebruik van gemaakt. Op 16 en 23 
maart volgt de aanleg van het 2e Liersedwarspad. Er zijn ook plannen voor de plaatsing van 
hagen aan de zuidzijde van de Bovendorpseweg en die oostwaarts af te laten buigen, 
richting Bosweg. 
Er werd voor ruim € 6000,- aan subsidies binnengehaald zodat nu al een substantieel deel 
van het plan kan worden gerealiseerd. Jef Gielen laat weten dat hagen al 4000 jaar geleden 
als afzetting van akkers en weilanden werden toegepast. Waarschijnlijk kende het Lierdal al 
2000 jaar geleden zijn eigen hagen. De laatste honderd jaar zijn veel hagen uit het 
landschap verdwenen. Schaalvergroting en het feit dat een afrastering met prikkeldraad 
minder ruimte inneemt dan een haag zijn daar debet aan. 
Nadat de sprekers nog een aantal vragen hebben beantwoord, dankt de voorzitter hen voor 
de interessante lezing en sluit de openbare deel van ALV om 21.55 uur. 
 

 

 


