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Vereniging Bos en Kuil
30 mei 2017
de Wieken, Molenhoek

Notulen ALV 2017
Welkom door de Voorzitter.
1. Mededelingen:
Henk Blaauw is door ziekte verhinderd.
De openbare lezing: “Het Lierdal en zijn geschiedenis”, vervalt.
Albert Brouwer heeft een motie voorstel betreffend het snelfietspad. Voor de pauze zal
die behandeld worden en na de pauze zal het punt over vacatures in het bestuur
behandeld worden.
2. De notulen van de ALV 2016 staan nog niet op de website. Ze worden voorgelezen
door de voorzitter met excuses voor het niet publiceren.
3. Secretarieel jaarverslag: wordt door de secretaris kort voorgelezen. Er komt een
vraag over de motie van Olde Vrielink: het uitsluiten van een mogelijke subsidie aan
De Lage Lier. De motie is op de vorige ALV afgewezen. Een eventuele subsidie aan
De Lage Lier wordt eerst aan de ALV voorgelegd.
4. Het financieel jaarverslag wordt toegelicht door de penningmeester.
In het kort: De inkomsten zijn zo'n 15% gedaald door terugloop van het ledental. De
uitgaven zijn beduidend minder omdat er weinig activiteiten zijn geweest, ook gaat het
bestuur zuinig om met de middelen. Daardoor blijft er geld over dat toegevoegd is aan
het eigen vermogen.
Bos en Kuil houdt de administratie van Samen Doen bij en beheert de financiën.
De begroting 2018 is praktisch hetzelfde als vorig jaar.
Vraag: Geld in kas hebben is toch positief?
Antwoord bestuur: we zien liever dat het ten gunste van het Lierdal wordt aangewend.
Suggestie uit de vergadering: bankjes namens Bos en Kuil langs de route van het
snelfietspad met een oplaadplek voor electrische fietsen.
5. De kascommissie: Marc Boerboom en Arno Sprinkhuizen brengen verslag uit over
hun bevindingen. Conclusie: alles is prima in orde, de vragen konden naar
tevredenheid beantwoord worden door de penningmeester.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend door de ALV.
Nieuwe kascommissie: Arno Sprinkhuizen en als tweede lid: Freek Hagemeyer.
6. Stand van zaken:
a. Landgoed de Lage Lier: Freek Hagemeyer geeft een korte toelichting. De
projectgroep is nog steeds met een aannemer in gesprek, het duurt allemaal wat langer
dan we beoogd hadden. Er komt informatie als er meer duidelijkheid is. De project
groep is verder gegaan met de inrichting van het landgoed met landschapselementen:
1km hagen, heide aanvulling, solitaire boompjes, fruitbomen in het zuidelijk deel, en
een oudhollandse perengaard.
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Projecten: Vleermuiskelder, grenswal (noordzijde), exoten verwijderen o.a.
amerikaanse eiken en vogelkers, historische grenswal met greppel aan de oostzijde,
aankleding wandelpad door bloemrijke weide.
b. Burgerinitiatief Samen Doen: Theo Smedts licht toe. Samen Doen heeft dit jaar
enkele honderden meters haag aangelegd. De oudere hagen zijn deels gelegd en
gevlochten (o.a.vuurvogeldwarspad). De nieuwe hagen hebben het zwaar door de
droogte. Er is input gegeven over de aankleding van het snelfietspad, met name zijn
wandelpaden en hagen voorgesteld die door de gemeente zijn overgenomen.
Halfverharding van de Bosweg/Kuilseweg is niet gelukt. Onlangs zijn de
mogelijkheden voor een doorsteek van de Bosweg naar het Lierdal bekeken. De dit
voorjaar aangeplante boomgaard doet het goed. Er komt een picknickplaats in de
boomgaard. De gronden zuid van de Lierseweg worden beheerd in een
samenwerkingsverband van twee pachters, VCM, Samen Doen, en de gemeente
Heumen.
Vraag uit de vergadering: waarom staan er paaltjes langs de Lierseweg? Antwoord: Er
is een afvoergreppel door gemeente aangelegd. Hierdoor is het pad verbreed. De palen
zijn een verkeersremmende maatregel.
c. Snelfietspad: Albert Brouwer licht toe. Sinds 2014 volgen Marcel Alink en Albert
Brouwer de plannen voor een snelfietspad op de voet. Nu is er weer actie vanwege uit
de hand lopende kosten. Er wordt deze dagen gewerkt aan de oversteek van de
Scheidingsweg. De aanbestedingsprocedure van het traject Scheidingsweg
/Lindenlaan is gestart. Voor de zomer zal er een opdracht verleend worden. Een week
voor de vierdaagse komt er een brief van de gemeenten om e.e.a. toe te lichten. Bij het
toekomstige tunneltje zijn 100m bomen gekapt ten behoeve van de sociale veiligheid.
De fietsbrug over de Maas wordt alsmaar duurder. In 2014, 9 miljoen nu 13 miljoen.
Totaal kost het hele project nu 17 miljoen. Heumen draagt twee ton bij. De rest is
onbekend. Er zijn bedragen buiten de boeken gehouden (1 miljoen voor aankoop
woningen o.a.) Of er inderdaad ander asfalt voor het Lierdaltraject komt moeten we in
de gaten houden. De struinpaden zijn nog niet helemaal rond en niet alle delen van de
snelfietspad worden vier meter breed. De noordelijke fietsroute via de Beukenlaan
wordt verbeterd met halfverharding. Over de brug is weinig info te krijgen aangezien
deze nog niet aanbesteed is. In 2016 zijn de plannen vastgesteld door de
gemeenteraden, maar nu er sprake is van kostenoverschrijding is is er geen
belangstelling voor heroverweging. Albert Brouwer: Blijft de gemeentebijdrage
200.000 of gaat die bijdrage ook met 30% omhoog? Er moet transparantie komen en
duidelijk gemaakt worden waar de gelden vandaan komen.
Vraag voorzitter: hoort een vraag over besteding van belastinggelden bij de
doelstelling van Bos en Kuil. Opmerking lid: moeten we ons niet beperken tot het
traject Lierdal? Opmerking lid: De afspraken zoals die gemaakt zijn zouden in het
gedrang kunnen komen.
Conclusie: er zal namens Bos en Kuil een brief naar de politiek waarin we onze zorgen
uiten over het handhaven van de bestaande afspraken.
d. Bollenboer: Op uitnodiging is het bestuur begin december op bezoek geweest bij Dhr.
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Theunissen die bedrijfsuitbreiding wil met een extra loods en spoelbassin. Er moet een
aanpassing van het bestemmingplan komen omdat er buiten het bouwvlak gebouwd
gaat worden. Dus moet er natuurcompensatie komen.
Pauze.
7. Samenstelling Bestuur en toekomst Bos en Kuil.
Een verkorte weergave van opmerkingen: Drie bestuursleden is te weinig om meer te doen
dan de ballen in de lucht houden. Plannen, nieuwe bedreigingen en een politiek die hongerig
naar de ruimte kijkt. Hoe gaan we verder? Graag een andere voorzitter voor nieuw elan.
Opmerkingen uit de vergadering: ledenlijst nalopen persoonlijk benaderen. Eventueel
vereniging opheffen, bij weinig reacties. Artikel in de krantjes. Hulp en anders opheffen.
Benadrukken geschiedenis, belang voor de woonomgeving. Taken hoeven niet alleen door
bestuursleden gedaan te worden. Taken geven ook betrokkenheid. Opheffen allen als je je
doel bereikt hebt en dat is nog niet aan de orde. Commissies, werkgroepen, om een idee uit te
werken. Op website vermelden: Wij zijn op zoek naar... Samen Doen is eigenlijk al een goed
voorbeeld. Extra handen voor precies omschreven activiteiten. Activiteiten ontplooien kost
ook mankracht. Voor kleine projecten geld beschikbaar stellen: wie doet het. Drijfveer is niet
de bedreigingen maar de leuke initiatieven; nestkastjes, bijenplek.
Rondvraag:
Albert: stelt voor weer een kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen te maken.
Thijn: Stelt de uitbreiding met een gereedschapsloods bij Roordink aan de orde. Bos en Kuil
heeft er bewust voor gekozen om daar geen actie te ondernemen (plan is bovendien door de
gemeente al aangenomen).
Sjef: vraag waar kan ik ideeën inbrengen? Antwoord: direct bij het bestuur.
Thijn: aantal leden? Staat in het financieel jaarverslag. Er zijn diverse redenen voor
opzegging. Veel verhuizingen, vergrijzend ledenbestand en de nasleep over het standpunt van
Bos en Kuil m.b.t. de Lage Lier.
Sluiting 22.15 uur.
Notulant,
Marcel Alink, secretaris.
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