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 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 (Concept 15 februari 2021)  
 

Donderdag 5 maart 2019 om 20:00 uur 
in De Wieken, Esdoornlaan 5, Molenhoek 

 
20:00 -20:45 uur Vergadering voor leden  
 
1. Welkomstwoord door Tom van Weert (vz.) De vergadering wordt dit jaar goed 
bezocht (30 aanwezigen) mede door de recente politieke commotie rond de 
bouwplannen van de gemeente Heumen in het Lierdal. Afzeggingen Alex en Irma 
Eggen, Jan Paul Bevoort. Mededelingen: Jan Paul Bevoort heeft om privé redenen 
zijn lidmaatschap van het bestuur beëindigd. Vz. dankt hem voor zijn inzet. In de 
afgelopen jaren heeft hij veel kunnen doen dankzij zijn grote kennis en betrokkenheid 
bij het politieke gebeuren in de gemeente Heumen. Als blijk van waardering krijgt hij 
te zijner tijd een zilveren Bos en Kuil boomspeld uitgereikt. Een applaus van de leden 
en bestuur.  
 
2. Notulen ALV 2019 de notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.  
Naar aanleiding van de notulen:  
Vz: Er is nog steeds een drietal leden die zich op de vorige ALV aangemeld hebben 
om de niet-betalende leden te benaderen. Komend jaar willen we vragen om in deze 
actie te ondernemen. Er is ook gevraagd om een aparte bankrekening voor Samen 
Doen te openen. Na enig onderzoek is door het bestuur besloten om dat niet te 
honoreren vanwege extra rompslomp en kosten. We hebben wel een nieuwe 
provider voor de website gezocht. Dat is niet goedkoper uitgevallen maar scheelt 
Sander van de Meent die in deze de secretaris ondersteunt, veel werk. Vz. spreekt 
zijn waardering uit voor Sander die behalve het website beheer ook de mailing op 
zich heeft genomen. Dit om de secretaris te ontlasten die het wat rustiger aan moet 
doen.  
 
3. Jaarverslag 2019 wordt zonder aanmerkingen vastgesteld. Vz. benadrukt dat de 
jubileumactiviteit voor oud-oprichters en bestuurders erg gewaardeerd werd en ook 
de jubileum excursie voor de leden erg geslaagd was.  
 
4. Financieel jaarverslag en begroting worden kort door de penningmeester 
toegelicht. Het valt op dat Zowel Bos en Kuil als Samen Doen een positief resultaat 
hebben. Bos en Kuil door hogere ledenbijdragen en Samen Doen door een 
nabetaling uit 2018 en het steeds weer binnenhalen van subsidies. De 
gemeentesubsidies drogen helaas op vanwege de veranderde focus van het 
gemeentebestuur. Vraag naar afzeggingen: nog niet zoveel als de 66 verstuurde 
aanmaningen. Er hebben zich 47 nieuwe leden aangemeld.  
 
5. Verslag kascommissie Robert Beurze doet verslag van zijn bezoek samen met 
Dieuwke Oegema. De rekeningen en kas, de boekingen zijn steekproefsgewijs 
gecontroleerd werden in orde bevonden. Advies is om ook het eindverslag volgend 
jaar helemaal klaar te hebben. De penningmeester wordt gedechargeerd.  
 
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie. Hans Dingemanse meldt zich aan voor de 
kascommissie en wordt bij acclamatie gekozen. Robert Beurze is het tweede lid.  
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7. Aftredend bestuurslid: Tom van Weert, terstond herkiesbaar. Na toelichting 
door secr.: Bestuursleden worden volgens de statuten niet in functie gekozen maar 
als bestuurslid. Tom wordt bij acclamatie herkozen. Verder nogmaals een oproep om 
bij het bestuur aan te schuiven.  
 
8. Bedreigingen Lierdal, plannen en activiteiten.  
Begin februari werd een raadsvoorstel van B&W Heumen bekend. Zij stelden voor 
niet bouwen voor eigen behoefte en een beetje voor de regio (710 woningen), maar 
uitgebreid gaan bouwen voor de regio. Daarvoor waren nodig 1000 woningen extra 
nodig in Malden (totaal 1400 nieuwe woningen). Volgens het voorstel betekende dit 
voor het noordelijke Lierdal: ofwel woonwijk van >1000 woningen ofwel groot 
sportpark. De aanleiding voor deze move was de Woondeal Arnhem-Nijmegen.  
Vrijwilligers van Bos en Kuil en Samen Doen hebben naar aanleiding van deze 
bedreiging allerlei acties op touw gezet:  
•  Email met nieuwsupdates voor leden B&K en vrijwilligers Samen Doen  
•  Flyeractie in zuidelijk deel van Malden en noordelijk deel Molenhoek. 
•  Steun gezocht van Dorpsraad Molenhoek  
•  Emailactie naar fractievoorzitters 
•  Verspreiding raamposter 
•  Artikel in de Gelderlander 
•  TV-item Omroep Gelderland 
•  Inspreken door individuen, Samen Doen, Bos en Kuil, Nederlands 
Cultuurlandschap tijdens beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende 
raadsvergadering  
•  Inspreken op fractievergaderingen door Bos en Kuil en Samen Doen 
 
De inspraak van de voorzitter behelsde:  
•  Ga voor de ambitie om 700 huizen te bouwen; blijf binnen de rode contour van 
Malden  
•  Ambitie bouwen voor de regio slecht onderbouwd; niet doen  
•  1000 Woningen erbij en toch geen inspraak van burgers? 
•  Structuurvisie Lierdal opzijgeschoven  
•  Let op de leefbaarheid 
 
Op de raadsvergadering van 20 februari is een amendement van Democraten 
Gemeente Heumen (DGH) verworpen:  
•  Bouwen voor de eigen behoefte plus beetje voor de regio (710 woningen) 
• Keuze bouwen voor de regio uitstellen, maar wel een onderzoek daarnaar doen, 
maar geen sportpark naar Lierdal  
 
Een amendement van PvdA/Groenlinks werd aangenomen:  
•  Bouwen voor de regio, dus 1000 woningen extra in Malden  
•  Uitsluiten van woonwijk en sportpark in Lierdal, ook geen infrastructurele 
aanpassingen  
Tegen stemden: CDA en DGH  
 
Conclusie  
•  Dit betekent echter niet dat het Lierdal duurzaam veilig is, alleen VOORLOPIG  
•  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 woningbouw of sportpark in het 
Lierdal weer op de agenda  
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• Ook door partijen die nu voor het amendement hebben gestemd. 
 
Schaduwbosje Lierdal Malden-Zuid 
De vergadering ondersteunt het plan van het bestuur om voor het vee een 
schaduwbosje te realiseren. Het gaat om een drietal grotere bomen die door 
vrijwilligers van Samen Doen zullen worden geplant. 
De geschatte kosten bedragen ongeveer € 600. 
 
9. Rondvraag: kan de ALV niet op een andere locatie en tijd gehouden worden om 
het wat interessanter en levendiger te maken. Bijvoorbeeld op de Immenhof met 
lunch en rondleiding. Vz. Een prima suggestie. Dat moet mogelijk zijn, nu houden we 
ons aan de termijn zoals die in de statuten staat. Een lid vraagt of Bos en Kuil niet 
meer kan bereiken als de vereniging een politieke partij wordt. Vz antwoord dat we in 
de huidige vorm veel contacten hebben met alle partijen en de gemeente en dat dit 
het bestuur de beste manier lijkt om onze doelen te verwezenlijken. Een ander lid 
complimenteert het bestuur met de activiteiten die het ontplooid heeft om plannen 
voor bebouwing van het Lierdal te voorkomen (applaus van de ledenvergadering).  
 
Pauze  
20.30 uur Openbaar deel, Interactieve presentatie  

Natuur in mijn eigen leefomgeving Dassen in het Lierdal 
Ruud Foppen 

Sovon Vogelonderzoek Nederland 
22.00 uur Sluiting 


