VERENIGING BOS EN KUIL
DE GEMEENTERAADSVERKIEZING 2018
Kieswijzer
Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bos en Kuil heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in Heumen weer voor u
geanalyseerd. Met deze folder willen wij u informeren over de
standpunten van de politieke partijen in Heumen aangaande de
groene zone tussen Malden en Molenhoek, officieel bekend als het Lierdal.
De leden van vereniging Bos en Kuil hebben zich in het verleden bij voortduring ingezet
voor het openhouden van het gebied tussen Malden en Molenhoek. Zij zijn geïnteresseerd
in de plannen van uw politieke partijen betreffende het deel van het Lierdal dat tegen
Malden aanligt tussen de Bosweg en de Rijksweg, zuidelijk van de Lierseweg.
Onderstaande standpunten zijn de antwoorden op concrete vragen aan de politieke
partijen. Of standpunten die uit hun verkiezingsprogramma's gehaald zijn. De redactie
heeft getracht steeds het hele antwoord of de essentie weer te geven.
Conclusie Kieswijzer Vereniging Bos en Kuil
GroenLinks en D66 noemen het Lierdal in het Verkiezingsprogramma.
GroenLinks, VVD en PvdA zijn duidelijk: niet bouwen in het Lierdal behalve
conform de Structuurvisie die de mogelijke bouw van een landgoed open
houdt. D66: behoud Lierdal als aantrekkelijk groen agrarisch gebied met een
hoog gewaardeerde kwaliteit van het landschap. D66 sluit de ontwikkeling van
een landgoed niet uit.
DGH onderschrijft de Structuurvisie. DGH en CDA houden de mogelijkheid
voor beperkte bebouwing open in de onderhandelingen. D66 laat de vraag over
de Julianavelden en onderhandelbaarheid van bebouwing open.
Marcel Alink
secretaris Vereniging Bos en Kuil
----------------------------------------------Vraag 1
Volgens De Structuurvisie Heumen 2025 is het deel van het Lierdal dat tegen Malden aan
ligt zoekgebied voor een landgoed.
Er is slechts plaats voor beperkte bebouwing ten behoeve van een landgoed.
Onderschrijft uw partij het gestelde in de structuurvisie nog steeds?
DGH

Ja, onderschrijft het gestelde in de structuurvisie.

CDA

Nee, de woningbehoefte in de gemeente Heumen concentreert zich met name
op betaalbare woningbouw voor oud en jong dus vinden wij als CDA dat alle
locaties bespreekbaar zijn. Dus ook de gronden die onder de structuurvisie
Lierdal vallen. Dit betekent absoluut niet dat we hier een compleet nieuwe
woonwijk beogen, maar wel de mogelijkheid om een beperkt (bijvoorbeeld
tussen de 10 a 15) aantal grondgebonden eengezinswoningen met een
betaalbaar karakter aan de rand van het Lierdal te realiseren.
Overigens heeft de hele gemeenteraad ingestemd met het
woningbouwprogramma, waarin woningbouw in het Lierdal beoogd wordt. Dit

geldt dus ook voor de VVD, PVDA, DGH en GroenLinks
VVD

jazeker, met die aanvulling dat wij geen voorstander zijn van welke vorm van
bebouwing dan ook. Dat standpunt hebben wij bij de raadsverkiezingen in 2014
ook reeds ingenomen. Als enige partij.

GROEN Ja, we blijven in coalitieonderhandelingen staan achter ons standpunt, dat het
LINKS Lierdal een open natuurgebied moet blijven en dat er geen huizen gebouwd
worden.”
PvdA
D66

Ja, het gestelde in de structuurvisie onderschrijft de PvdA, nog steeds.
Ja, D66 sluit ontwikkeling van nieuwe groene landgoederen in het
plangebied Lierdal niet uit.

Vraag 2
In 2009 en 2012 is sprake geweest van mogelijke verplaatsing van de
velden van Juliana naar het Lierdal.
Is dit wat uw partij betreft definitief van de baan?
DGH ja

CDA ja

VVD ja

GL ja

PvdA ja

D66 ?

Vraag 3
Zijn de standpunten van uw partij ten aanzien van de vragen 1 en 2
onderhandelbaar in coalitiebesprekingen?
DGH ja

CDA ja

VVD nee

GL nee

PvdA nee

D66 ?

----------------------------------------De Vereniging Bos en Kuil heeft in haar statuten het volgende staan:
Doel
Artikel 2.1 De vereniging heeft ten doel: het behoud van het bos en de groene zone tussen
Malden en Molenhoek, alsmede het behoud van andere groene zones in en aan de
grenzen van de gemeenten Heumen en Mook en Middelaar.
Artikel 2.2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het kritisch volgen van
overheden bij hun ruimtelijke ordeningsbeleid met betrekking tot de onder lid 1 genoemde
gebieden.
Enkele jaren geleden ontstond het initiatief van een groep vrijwilligers om het gebied
verder op te waarderen. Boomgaard, heggen struinpaden, koeien en paarden blijvend in
de wei, dat alles wordt nu gerealiseerd door een groep met de fraaie naam: “Samen Doen
Maakt Mooi en Groen”.
Bos en Kuil strijdt, met 900 leden, al meer dan 30 jaar voor het mooie Lierdal.
Help ons en meldt u aan als lid via de website www.bosenkuil.nl
of via ons e-mailadres info@bosenkuil.nl
voor € 2,50 per jaar.

