Concept Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Bos en Kuil 2014
Dinsdag 25 februari 2014
Locatie: Landgoed Bergzicht/De Raaf, Molenhoek Tijd: 19:30
Aanwezige bestuursleden:
Jan Paul Bevoort (voorzitter), Ben Crul (secretaris/notulist), Robert Beurze (penningmeester) , Ivo
Sindram en Sander van de Meent
Aanwezige leden: 53.
1. Opening
Voorzitter heet alle aanwezige leden van harte welkom bij de ALV van de vereniging Bos en Kuil.
Het verslag ALV 2013 en het jaarverslag 2013 zijn op de website gepubliceerd. Voor degenen die
geen gelegenheid gehad de notulen lezen, worden een aantal exemplaren rondgedeeld. Er is een
aanvraag gedaan door de heren Alink en Brouwer voor het invoegen van een extra punt op de agenda
te weten de plannen over de aanleg van een snelfietsroute Nijmegen – Cuijk. Het verzoek wordt
ingewilligd en het agendapunt zal in de vergadering aan de orde komen.
2. Verslag ALV 2013
Ongewijzigd goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2013
Wordt ter kennisname aangenomen. De heer Oude Vrielink complimenteert het bestuur met de
duidelijke en goed onderbouwde stellingname in zake inrichting van het Landgoed De Lage Lier.
4. Financieel jaarverslag
Penningmeester Robert Beurze presenteert het financieel jaarverslag en geeft een toelichting op de
cijfers.
5. Verslag Kascommissie 2013:
De kascommissie wordt gevormd door dhr.T. Hendrikx en dhr.W.B. Verwoerd. De Vereniging heeft
een gezonde financiële situatie die het afgelopen verenigingsjaar verder is versterkt. De administratie
van zowel de Vereniging Bos en Kuil als het ledeninitiatief “Samen Doen” is uitstekend verzorgd en
alle bewijsstukken zijn aanwezig. De commissie 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 2013.
Evenals vorig jaar wijst de kascommissie op de aanzienlijke reserve waar de vereniging over beschikt.
Zij doet het bestuur en de leden de aanbeveling meer fondsen beschikbaar te stellen voor activiteiten
die het doel van Bos en Kuil dienen. Suggesties zijn het nestkastenproject, educatie en het regelmatig
organiseren van thema avonden. De voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor deze
suggestie en hun inzet bij de kascontrole.
Kascommissie 2014:
De vergadering stelt de kascommissie 2014 in. De heer Hendrikx is niet herkiesbaar en treedt af. De
commissie 2014 zal bestaan uit dhr. W. Verwoerd en dhr.*.
6. Begroting
De penningmeester, Robert Beurze, presenteert de begroting voor 2014 en geeft een toelichting.
7. Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het Bestuur blijft ongewijzigd en bestaat uit Jan Paul Bevoort (voorzitter), Ben
Crul (secretaris), Robert Beurze (penningmeester), Ivo Sindram en Sander van de Meent (leden).

8. Landgoed De Lage Lier
Voorzitter verwijst naar de aan alle leden toegezonden Nieuwsbrief van januari 2014. Hierin staat
ondermeer dat Bos en Kuil vasthoudt aan de opvatting dat vrije zichtlijnen van essentieel belang zijn.
Bij locatie en omvang van de bebouwing zal hier zo veel als mogelijk is, rekening mee moeten worden

gehouden. Het onderwerp zal nog in het tweede deel van de avond nog uitgebreid ter sprake komen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
9. Landgoed Kleine Lier
Inmiddels heeft zich een tweede initiatiefnemer gemeld bij de Gemeente Mook en Middelaar voor het
vestigen van een landgoed. Het betreft een landgoed in het meest oostelijk gelegen deel van het
Lierdal. Eigenaar en initiatiefnemer is de Fam. Leeman. Een delegatie van het bestuur heeft
voorinzage gehad in de bouwplannen en is rondgeleid door het gebied. De regelgeving, zoals
aangegeven in de Structuurvisie wordt in het plan grotendeels gevolgd. Bos en Kuil plaatst echter nog
enkele belangrijke kanttekeningen bij de plannen. De initiatiefnemer is hiervan van op de hoogte
gesteld.
10. Snelfietsroute Nijmegen – Cuijk (ingevoerd agendapunt)
Voorzitter geeft dhr. Brouwer het woord die aangeeft dat hij niet gelukkig is met het standpunt dat Bos
en Kuil heeft ingenomen bij de planvorming van een snelfietsroute Nijmegen-Cuijk. De Stadsregio
Nijmegen en omstreken wil langs de spoorbrug over de Maas van de lijn Nijmegen – Roermond een
fietsbrug plaatsen, zodat het fietsverkeer tussen Cuijk gemakkelijker per fiets is te bereiken. De route
komt ook door Molenhoek en Malden te lopen. Er is een variant waarbij de route over de Kuilseweg en
de Bosweg in Malden loopt. Een alternatief is om de route meer oostelijk te laten lopen. Tot aan de
spooroverweg bij het zweefvliegveld kan het reeds bestaande fietspad langs de westelijke begrenzing
van de spoorbaan worden benut. Als de route bij het zweefvliegveld de spoorbaan kruist kan de
Biesseltse baan worden gevolgd tot aan de Scheidingsweg in Nijmegen. Brouwer kiest voor de laatste
optie. Bij de andere route wordt door asfaltering van de Kuilseweg en de Bosweg het landelijk karakter
van het Lierdal ter plaatse. Voorzitter zegt toe de argumenten ter harte te nemen en de zaak opnieuw
te bekijken. Mocht dat aanleiding geven het standpunt van Bos en Kuil alsnog te wijzigen dan zal de
Stadsregio hiervan in kennis worden gesteld.

9. Rondvraag
Vraag 1: Hoe is de opstelling van het Bestuur indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen
met de initiatiefnemers van het landgoed De Lage Lier? De voorzitter antwoordt dan er een extra
ledenvergadering zal worden belegd alvorens een definitief standpunt wordt geformuleerd.
Vraag 2: De zweefvliegclub heeft vergunning voor een beperkt aantal starts per jaar voor een licht
motorvliegtuig. Men wil daarmee nu een groot aantal sleepvluchten gaan uitvoeren waarbij het
motorvliegtuig een zweefvliegtuig optrekt. Hiervoor moet het motorvliegtuig worden uitgerust met een
zwaardere motor, hetgeen waarschijnlijk al is uitgevoerd. De extra sleepvluchten leveren meer
geluidsoverlast, stank en fijnstof op. Kan er verweer worden gevoerd via Bos en Kuil?
Vraag 3: Wat wordt er gedaan met de aanbeveling van de kascommissie een activiteitenprogramma
op te stellen. De vergadering besluit een commissie voor een meerjaren activiteitenprogramma op te
stellen. Er wordt gevraagd of er vrijwilligers zijn om deze taak op zich te nemen. De heren Hendrikx en
Van Weert stellen zich beschikbaar.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de het besloten deel van de vergadering om 20.25 uur
11. Openbare gedeelte
In het kader van Gemeenteraadsverkiezingen 2014 geven raadsledend van de politieke partijen in de
gemeente Mook en Middelaar, en de gemeente Heumen hun visie geven op de toekomst van het
Lierdal en de gevolgen die de komst van landgoederen daarop zal hebben. Aanwezig zijn
vertegenwoordigers van alle fracties van beide gemeenteraden. Namens Heumen zijn aanwezig
vertegenwoordigers van CDA, DGH, PvdA/GroenLinks en VVD en van Mook en Middelaar

vertegenwoordigers van CDA, DGP, GroenLinks, PvdA en VVD. De avond die ook plaatsvindt binnen
het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2014, wordt met ruim 200 aanwezigen druk bezocht.
Bos en Kuil prijst zich gelukkig dat de politieke partijen van zowel Mook en Middelaar als Heumen
aanwezig zijn. Het Lierdal ligt immers in beide gemeenten en zijn daarmee allebei direct
belanghebbend. De discussie, die een bijzonder levendig en soms fel beloop heeft, staat onder leiding
van dhr. Volkert Vintges, directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie.
Aan de orde komen een drietal onderwerpen: landgoed De Lage Lier, de snelfietsroute NijmegenCuijk

