VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021
Donderdag 25 maart 2021 om 19:30 uur
MS Teams meeting via internet.
Aangemeld en ingelogd 18 leden.
Afmeldingen: Dieuwke Oegema en Hetty Koeman i.v.m. ALV Heemtuin, Theo Smedts.
1.

Welkomstwoord door Tom van Weert (vz.) mede namens penningmeester Arno
Sprinkhuizen en secretaris Marcel Alink. Tom bedankt iedereen die zich ondanks de
digitale drempel bij deze vergadering hebben aangesloten. De verschillende
conceptverslagen zijn op de website te vinden onder het kopje jaarvergadering.

Bedreigingen Lierdal, plannen en activiteiten.
2.1 Vz memoreert aan de commotie die in februari en september ontstaan is door
woningbouwplannen in het Lierdal. Door snelle actie van leden van Bos en Kuil,
waaronder flyers maken en demonstreren bij het gemeentehuis, werden de plannen
ingetrokken (zie ook de nieuwsbrief).
2.

De woningbouwplannen lijken zich nu te richten op de Julianavelden en de terreinen
van de betonfabrieken. In de gemeenteraadsvergadering wordt een
geheimhoudingsplicht besproken.
Vraag: Is er iets bekend over de verplaatsing van de sportvelden van Juliana?
Vz. er zijn verschillende opties die nu rondgaan: de nertsenfarm die verdwijnt en de
Hatertseweg waar nu de priklokatie is. Het blijft gissen.
2.2 De gemeente Mook en Middelaar heeft plannen om het gebied tussen de
spoorbaan en de Bredeweg te bebouwen met 250 of zelfs 350 woningen. De
volkstuinen moeten weg zijn op de huidige locatie per 1-1-2024.
Aanvulling bewoners: Er is al veel grond aan een projectontwikkelaar verkocht. Ook de
kwekerij van Lent gaat grond verkopen en wordt een detailhandel.
Vz.: De structuurvisie termijn is verlopen. De vraag is wat er mogelijk is zolang er geen
nieuwe visie is voor het Lierdalgedeelte in Mook en Middelaar. De gemeente hult zich in
stilzwijgen en er is geen informatie omdat er officiëel geen plannen gepresenteerd zijn.
Tot die plannen op tafel komen is het verstandig om de politiek te benaderen in
fractievergaderingen en gesprekken aan te vragen met individuele politici en
fractieleden. Er is nu een enorme druk op de gemeenten om woningen te bouwen. Er
zijn veel belangen, waaronder natuurbehoud en recreatiemogelijkheden.
Lid: De gemeente is verplicht inspraak te geven maar bij eerdere bouwprojecten blijkt
het vaak niet verder te gaan dan speelplekken en boomaanplant.
Bewoners: We hebben brieven naar de verschillende fracties en B en W gestuurd, maar
we krijgen geen reactie.
Lid: Je zou je moeten afvragen wat je wilt bereiken en wat er waar gebouwd zou
moeten worden: miniwoningen, woningen voor starters sociale huurwoningen. De
bouwers gaan het liefst voor dure serviceflats en in ieder geval voor meerlagige bouw.
De Volkstuinen liggen voor de woningen erg gunstig op dijkhoogte.
Vz. Je zou ook in de gaten kunnen houden hoe e.e.a. Ontsloten gaat worden.
Wordt het op de Rijksweg niet te druk? Blijven vragen om informatie op het
gemeentehuis en daarbij de vergaderkalender van de gemeenteraad in de gaten
houden.

De coronatijd maak het voor gemeenten makkelijker om zaken voor zich te houden.
Ook op Provinciaal niveau kun je vragen stellen.
De gemeente Heumen heeft nu geen plannen voor woningbouw in het Lierdal. Is er
overleg van Heumen met Mook over de Mookse plannen?
Vz. en secr. Praten maandag 29 maart verder met de bewoners van het gebied.
2.3 De door leden opgezette Kuierroute slaat aan. De start is verplaatst naar Hotel van
de Valk in Molenhoek vanwege de parkeermogelijkheden. Een filmpje over een
pasgeboren kalfje in de wei langs de Lierseweg wordt vertoond (zie ook de
nieuwsbrief).
2.4 De vrijwilligersgroep Samen Doen is ondanks de corona erg actief geweest,
rekening houdende met de corona beperkingen: watergeven, bomen en struiken
aanplanten, nestkasten plaatsen, giftige planten verwijderen, informatie bord
ontwerpen en maken en aan het begin van de Lierseweg plaatsen, meedenken met
een kabouterpad in samenwerking met Catelijne Quant (dorpsverbinder) en
Bastiaan Cock.
2.5 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om overtollig regenwater naar een
wadi in het Lierdal te brengen, een langgekoesterde wens. Dat vraagt om
technische oplossingen omdat het Lierdal hoger ligt dan Malden-Zuid en om
subsidie door de Provincie. De consequenties van de aanleg van een waterafvoer
voor de 100 jaar oude notenboom bij de Dravik worden extra onderzocht.

2.6 Er ligt ook een subsidiemogelijkheid voor het aanplanten van hagen in Lierdal
Zuidwest. Planten is makkelijk maar het onderhoud vergt een nieuwe groep
vrijwilligers.
Lid: Zijn er subsidie mogelijkheden voor initiatieven in het lopende jaar?
Vz. Er is een pot waaruit het bestuur subsidies kan uitkeren. Daarover wordt in de
volgende ALV verantwoording afgelegd.
2.7 Bestuur stelt voor € 1000 subsidie aan Samen Doen te verstrekken voor de
aanplant van acht wat grotere notenbomen. De kosten voor aanplant zijn hoger
voor de vereniging omdat de actuele subsidies alleen voor particulieren gelden. De
vergadering gaat met het voorstel akkoord.
2.8 Sinds juni 2020 probeert Das en Boom de geblokkeerde dassenroute bij het
hondenveldje in Molenhoek (zie nieuwsbrief) weer open te krijgen. Het bestuur van
Bos en Kuil heeft zich daarbij aangesloten en een brief gestuurd. E is ook door de
Provincie een dwangbevel gestuurd om de situatie vóór 3 april aan te passen.
Tot nu toe heeft de gemeente Mook en Middelaar niet gereageerd.
.
3.

Notulen ALV 2020 (secr.) Tekstueel: De datum moet zijn: 5 maart 2020. De titel
van de lezing door Ruud Foppen was: De steenuil, ambassadeur van het
kleinschalige landschap. De notulen worden vastgesteld.

Naar aanleiding van de tekst:

Door de coronabeperkingen was het niet mogelijk dat een aantal leden persoonlijk de
niet betalende leden persoonlijk benadert. De penningmeester heeft deze taak op zich
genomen en het ledenbestand weer actueel gemaakt. Applaus door de leden.
Joséphine Goedhart stelt voor de ALV te verplaatsen naar de Immenhof op een later
tijdstip in het jaar. Vz zegt dat toe als de omstandigheden dat dan toelaten.

4.

Jaarverslag 2020 (secr.) wordt zonder aanmerkingen vastgesteld.

5.

Financieel jaarverslag en begroting 2020 worden kort door de penningmeester
toegelicht. (zie Toelichting in dit verslag op de website) Het aantal leden is gedaald
naar 692 vooral door verhuizing en overlijden. We mogen ons verheugen in de
aanmelding van enkele nieuwe leden. Het bestuur is gemachtigd € 2000 aan
projectgelden te besteden en verantwoordt dat in de eerstvolgende ALV. De hoge
contributie inkomsten worden veroorzaakt door de hogere bijdragen van de leden
bij de contributie inning. Onder PR kosten staan ook de kosten voor de realisatie
van het infobord aan de Lierseweg. Het eigen vermogen neemt toe. De bedoeling is
om in de toekomst meer geld te besteden aan gebiedsinrichting.

Verslag kascommissie Robert Beurze is woordvoerder en heeft onafhankelijk van
Hans Dingemanse de boeken gecontroleerd (i.v.m. de coronabeperkingen). De
commissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen en ook de kas klopte
precies. Voor de duidelijkheid is het beter om uitgevoerde projecten onder een
aparte kop op te voeren. Het declaratiebeleid behoeft wat meer structuur. De
commissie stelt voor een vast declaratieformulier te gebruiken met een toelichting
op de aangeleverde bonnetjes. De commissie stelt voor bestuur en penningmeester
te decharcheren met dank voor zijn inspanningen het afgelopen jaar. Bij acclamatie
wordt het voorstel door de leden aangenomen.
Vz. dankt de commisie voor haar inzet.
6.

7.

Verkiezing nieuw lid kascommissie. Vz stelt voor de commissie (Robert Beurze
treedt statutair af) aan te vullen met Sjoerd Wendelaar die zich daarvoor heeft
aangemeld. Sjoerd stelt zich kort voor. Voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.

8.

Aftredend bestuurslid: Arno Sprinkhuizen, terstond herkiesbaar. Bestuursleden
worden volgens de statuten niet in functie gekozen maar als bestuurslid. Arno wordt
bij acclamatie herkozen.

9.

Rondvraag: Marcel Alink breekt een lans om subsidie te verstrekken aan Samen
Doen om een waterleidingsysteem aan te leggen voor de pas aangeplante bomen.
Dat voorkomt gesjouw met zware slangen en de kosten zijn beperkt. Vz.: Er is de
mogelijkheid een aanvraag in te dienen. Els van de Meent stelt voor een apart
werkgroepje in te stellen om de subsidiemogelijkheden door Bos en Kuil voor kleine
landschapsprojecten meer bekendheid te geven. Vz: Prima, bij deze ingesteld.
Sander van de Meent sluit zich aan. Vz: Natuur en Milieu Gelderland roept op om
door te geven welke drie groene/duurzame thema's in onze gemeente het meest
van belang zijn. Hierbij de vraag aan onze leden om thema's aan te melden met
een korte toelichting. NMG zal de aangeleverde thema's in een actieplan voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen verwerken.

10.00 uur Sluiting met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.
Marcel Alink (secretaris)

