
Jaarverslag Vereniging Bos en Kuil 2020 

 

In januari speelde de woningbouwplannen van de gemeente Heumen. We kwamen met veel leden in 

aktie en betoogden voor het gemeentehuis dat bouwen in het Lierdal geen optie kan zijn. Met 

succes want sinds die tijd wordt steeds 

benadrukt vanuit de politiek dat er niet 

gebouwd wordt in het Lierdal (tot de 

verkiezingen in maart 2022). 

We maakten ons toen ook zorgen over 

de Mook en Middelaarse plannen die nu 

bewaarheid worden door de plannen om 

Lierdal Zuid West vol te bouwen. 

Daarvoor is ook al de huur van de 

volkstuinvereniging opgezegd. 

 

Eind februari namen we afscheid van 

Jan Paul Bevoort als bestuurslid. Jammer want Jan Paul is altijd goed bekent met het reilen en 

zeilen van de gemeenteraad en kent veel mensen in de gemeente. Gelukkig kunnen we in 

voorkomende gevallen nog steeds terecht voor informatie en advies. Als waarderering voor zijn 

jarenlange inzet kreeg hij de Bos en Kuil-speld. 

 

De ALV op 5 maart kon nog net voor de corona crisis op 5 maart plaatsvinden in de Wieken te 

Molenhoek (zie concept Verslag ALV). 

 

Na de ALV  heeft het bestuur nog lijfelijk vergaderd op 17 maart en 13 juli. Ook daarna was er toch 

nog veel activiteit om lopende en nieuwe zaken aan te pakken. 

• De Voorzitter maakt deel uit van een stakeholdersgroep bij de beraadslaging over de 

Omgevingsvisie. Zie https://www.heumen.nl/omgevingsvisie 

• Er is een gesprek geweest met ambtenaren van de gemeente om onze zorgen over de 

inspraakmogelijkheden van burgers te uiten. In het gemeentekrantje vind je maar heel 

summiere informatie. Zie: https://www.heumen.nl/over-de-gemeente voor de uitgebreide 

informatie. 

• De woningbouwplannen die steeds weer opduiken zoals in we in februari gemerkt hebben. 

• Kuierwandeling Bos en Kuil, opgezet door leden en bestuur. Zie de afbeelding op de 

homepage van onze website.  

• De website is opnieuw vormgegeven door Els en Sander van de Meent en Tom van 

Weert 

• Het nieuwe coalitieakkoord Heumen vertelt ons dat de bedreiging van het Lierdal 

veiliggesteld is tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

• Verwerking contributiebetalingen en opschonen ledenbestand. 

• Het Oranje fonds: subsidie aanvraag. 

• Burendag 2020 Samen Doen ... zag op dit moment geen mogelijkheden om de Burendag 

vorm te geven. Mede gezien het feit dat in de doelgroep veel mensen in de kwetsbare 

leeftijd zitten. 

• Evaluatie van het beheer van de weidegronden in het Lieral. In samenwerking met 

Samen Doen Maakt Mooi en Groen, CAP Centra voor Aangepast Paardrijden, VCM de 

Manege en Stan Bruijsten Vleesvee.   

• Kontakt met bewoners in Lierdal Zuid West i.v.m. woningbouwplannen gemeente Mook 

en Middelaar. 

• De blokkade van een dassenroute Sluisweg-Lierdal Oost door de aanleggen van een 

hondenuitlaatveld Ringbaan/Rijksweg. We sluiten ons aan bij de actie van Das en Boom om 

een vrije doorgang te krijgen aansluitend op de aangelegde dassentunnel. 

https://www.heumen.nl/omgevingsvisie
https://www.heumen.nl/over-de-gemeente


Er zijn veel zaken die spelen in onze leefomgeving. Jammer dat via het gemeentenieuws nog steeds 

weinig informatie met de inwoners gedeeld wordt. In 2022 zijn er weer raadsverkiezingen. Redenen 

genoeg om ook dan weer een Kieswijzer te maken. 

 

Marcel Alink 

(Secretaris) 


