NIEUWSBRIEF VERENIGING BOS EN KUIL
26 februari 2010
STRUCTUURVISIE LIERDAL IN BEIDE GEMEENTERADEN AANVAARD
Het grote moment waar de Vereniging Bos en Kuil nu bijna 21 jaar voor heeft gestreden is
aangebroken: de beide gemeenteraden van Heumen en van Mook & Middelaar hebben in hun
vergaderingen van donderdag 25 februari 2010 de Stuctuurvisie Lierdal aanvaard.
Met de Structuurvisie zijn de uitgangspunten vastgelegd voor een natuurlijke en
landschappelijke inrichting van het 150 ha grote open gebied tussen Molenhoek en Malden.
Beide gemeenten gaan nu op basis van de structuurvisie bestemmingsplannen ontwikkelen,
waarin meer gedetailleerd de verschillende bestemmingen van de talloze percelen grond in het
gebied worden vastgelegd. Ook dit proces gaat Bos en Kuil op de voet volgen.
De gemeente Mook & Middelaar hoopt het concept daarvoor nog voor het einde van dit
kalenderjaar gereed te hebben. Heumen zal eerst in 2011 aan het bestemmingsplan gaan
werken en daar zal het dus nog een jaar langer duren voor helemaal duidelijk wordt hoe het
Lierdal er precies gaat uitzien.
De behandeling van de Structuurvisie in de Mookse raad verliep, met dankwoorden aan het
adres van de ambtenaren die het proces uitvoerden en met dank aan Bos en Kuil voor haar
jarenlange inbreng voorspoedig; alleen bij de financiële paragraaf werden vraagtekens gezet.
De behandeling in de Heumense gemeenteraad verliep met de nodige hobbels. Slechts één
partij (PvdA) kon het opbrengen om Bos en Kuil voor haar jarenlange strijd te bedanken.
Het CDA verdacht Bos en Kuil er zelfs van een complot te hebben gesmeed met de
projectontwikkelaars over de bouw van de landgoederen om daarmee de inbreng van de
agrariërs uit te sluiten.
Nog bonter maakte de VVD het die onverhoeds, met een motie die de steun kreeg van CDA
en Samen Verder, elke bebouwing in het gebied wilde uitsluiten. Gelukkig stemden de andere
partijen tegen zodat de motie verworpen werd. Was de motie wel aangenomen dan was
daarmee door deze drie partijen een belangrijke financiële pijler van de structuurvisie
ondermijnd en daarmee de resultaten van een interactief proces van jaren om zeep gebracht.
Vreemd genoeg was er bij de daaropvolgende stemming over de gehele structuurvisie
eenstemmigheid en werd de structuurvisie uiteindelijk unaniem door de raad aanvaard.
Het bestuur van Bos en Kuil zet nu natuurlijk vraagtekens bij de inhoud van de stemwijzer die
wij hebben samengesteld voor de raadsverkiezingen van 3 maart aanstaande en die onlangs in
5000 brievenbussen van evenzoveel Maldense burgers is gevallen. Blijkbaar kunnen
verkiezingsprogramma’s soms zo geformuleerd worden, dat verschillende interpretaties
mogelijk zijn.

WAT GAAT BOS EN KUIL NU - SAMEN MET U - VERDER DOEN?
De structuurvisie is de basis voor de bestemmingsplannen die beide gemeenten nu gaan
opstellen voor hun deel van het Lierdal. Daarbij blijft de samenwerking tussen de twee
gemeenten in tact en zal er afstemming tussen de twee gemeentes blijven bestaan. Bos en Kuil
zal ook dit proces kritisch blijven volgen en bewaken dat de bestemmingsplannen
overeenstemmen met de uitgangspunten van de structuurvisie.
Maar behalve waakhond willen we nu eigenlijk vooral niets liever dan met concrete projecten
de natuurlijke inrichting van het Lierdal aanpakken en in samenwerking met de
gemeentebesturen en u nu al aan die inrichting beginnen.

UW HULP BIJ DE INRICHTING VAN HET LIERDAL: UW GEBIED
Wij maken een begin met het inventariseren van activiteiten en projecten waarvan wij denken
dat ze nu al kunnen worden aangepakt. Wij willen ook graag van u weten wat naar uw mening
al gedaan kan worden. We willen ook graag uw hulp bij de concrete uitvoering.
Een belangrijke activiteit zal het aanvragen van subsidies worden. Hebt u daar ervaring mee
of heeft u kennis over subsidieverstrekkers en hoe die benaderd moeten worden? Laat het ons
weten en help ons met de aanvraag.
Een belangrijk punt op dit moment is ook de bestuurlijke samenstelling van de Vereniging
Bos en Kuil. Het huidige bestuur heeft de afgelopen jaren zich vooral intensief moeten
bezighouden met de beleidsmatige aspecten van het proces dat uiteindelijk (mede)geleid heeft
tot de structuurvisie zoals die nu door de gemeenteraden aanvaard is. Bijvoorbeeld willen wij
in herinnering roepen de moeite en inspanning die het bestuur (naast vele burgers!) heeft
moeten opbrengen om het sportveldencomplex uit het Lierdal te weren.
Er breekt nu een andere tijd aan waar de aandacht veel meer gericht zal zijn op de concrete
uitvoering van projecten die het natuurlijke en landschappelijke karakter van het Lierdal
moeten versterken.
Onder onze ruim duizend leden zullen er ongetwijfeld een groot aantal zijn die bij deze
uitvoering een concrete rol kunnen spelen. Jong en oud die zinvolle invulling aan hun leven
willen geven zijn welkom. Dat geeft de “oude hap” in het bestuur van Bos en Kuil de
gelegenheid zich geleidelijk terug te trekken en het stokje door te geven aan een nieuwe
categorie bestuurders. Laat u horen als u hier iets in ziet via info@bosenkuil.nl .
Het Bestuur van de Vereniging Bos en Kuil
info@bosenkuil.nl
Zie ook: www.bosenkuil.nl

