
GEGEVENS MBT ANBI-STATUS 

De naam van de instelling 

- Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer 

- 8135 98 679 

Het post- of bezoekadres van de instelling 

- Secretaris NMVH 
Copernicuslaan 4 
5251ZC Vlijmen 

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI 

- De vereniging streeft naar een duurzame ontwikkeling (natuurwaarden, ruimtelijke kwaliteit, cultuur-
historische waarden, milieu et cetera) van het landelijk en stedelijk gebied, waarbij zij kiest voor een 
geïntegreerde benadering van ecologie, landschap en cultuurhistorie. Het werkgebied van de 
vereniging is primair de gemeente Heusden. Voor zover ontwikkelingen buiten de gemeentegrens 
invloed kunnen hebben op de gemeente Heusden, vallen zij ook onder het werkgebied 
Daarbij heeft de vereniging de volgende doelen voor ogen:  

 het leveren van een goede kwaliteit van de leefomgeving;  
 een natuurlijk cultuurlandschap; 
 natuur, water en landschap dienen in evenwicht te zijn met de economische functies, 

zoals een duurzaam verbrede landbouw, recreatie en toerisme. 

De hoofdlijnen van het beleidsplan 

- Het werkplan voor 2021: 
o Natuur 

 Beheer natuurgebieden (zie website voor onderhanden gebieden) 
 Aankoop gronden (Duinweg 68) 
 Dorpsnatuur (verder met Venne-Oost, Vliedberg, Herpt) 
 Inventarisaties (in natuurgebieden, openbaar groen en bermen) 
 EikenProcessieRups (natuurlijke bestrijding) 

o Ruimtelijke Ordening 
 Omgevingsvisie (volgen en participeren in implementatie in Heusden) 
 GOL (wachten op besluit RvS, implementatie monitoren) 
 Stikstof 
 Steenenburg (uitvoering van plannen monitoren) 
 Roeivijver (planvorming volgen en zo mogelijk aan deelnemen) 

o Duurzaamheid 
 Luchtkwaliteit (Meetnet opzetten, Schone Lucht Akkoord invullen) 
 Repair Café (eenmaal per twee maanden) 
 Afval (zwerfafval verwijderen uit natuurgebieden) 
 Duurzame energie (ontwikkeling van zonnevelden en windmolens kritisch volgen) 

 



- Zie voor het verkrijgen van middelen de statuten, artikel 8: ‘De geldmiddelen der vereniging bestaan 
uit contributies van de leden, eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen 
en tenslotte uit eventuele andere baten.’ 

- Het beheer van het vermogen van de NMVH staat beschreven in artikel 10, lid 2 van de statuten: ‘Het 
bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van al het geen haar financiën 
betreft, op zodanige wijze boek te houden, dat daarvan te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.’ 

- Het beheer en de besteding van het vermogen wordt jaarlijks besproken en vastgesteld in de 
‘algemene vergadering’.  

De functie van de bestuurders 

- Zie voor de huidige bestuursfuncties en de bijbehorende namen van de bestuurders:  
https://natuurenmilieuheusden.nl/bestuur-structuur/  

Het beloningsbeleid 

o Alle bestuurders en vrijwilligers zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen vacatiegeld. Voor 
onkostenvergoedingen gelden regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, Artikel 7. 
Vergoedingen  

1. Uitgaven die berusten op de goedgekeurde begroting, kunnen uiterlijk tot 31 januari van het 
jaar, volgend op het begrotingsjaar, worden gedeclareerd. 

2. Andere uitgaven vergoedt de vereniging slechts indien zij vooraf door het bestuur zijn 
goedgekeurd. 

3. Vergoeding van kosten geschiedt uitsluitend nadat bewijs van betaling is overgelegd aan de 
penningmeester, met gebruikmaking van het declaratieformulier. 

4. In voorkomend geval kan het bestuur een lid toestaan om op kosten van de vereniging een 
opleiding te volgen. Indien diens lidmaatschap binnen een jaar na voltooiing van de opleiding 
eindigt, heeft de vereniging het recht de kosten van de opleiding terug te vorderen van het lid. 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

- Zie het Jaarverslag over 2020 in Bijlage 1. 

Financiële verantwoording 

- Zie voor de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting Bijlage 2. 

 

 

 

  

https://natuurenmilieuheusden.nl/bestuur-structuur/


Bijlage 1: Jaarverslag 2020 
JAARVERSLAG NMVH 2020 

 

Bestuur - algemeen 

De bestuurssamenstelling is in 2020 gewijzigd: voorzitter Joost van Balkom trad terug; Fons van 
Dijk trad toe als voorzitter, Cor Gunnink en Paul van Zantvliet als leden van het bestuur. 

Daarmee bestaat het bestuur uit zes leden. 
 

In 2020 vergaderde het bestuur tien keer. In november en december werd door Corona video-

vergaderd, de overige keer zijn we fysiek bij elkaar geweest. 
Vaste agendapunten waren o.a. financiën, natuur (aankoop gronden, beheer, inventarisaties, 

ommetjes, dorpsnatuur, eikenprocessierups), Ruimtelijke Ordening (Steenenburg, roeivijver, 
GOL, GVVP), Duurzaamheid (luchtkwaliteit, Repair Café, afval, zonnevelden, windmolens), 

Communicatie (zie voor onderwerpen hieronder).  

 
De jaarvergadering vond plaats in juli. In februari hadden we nog een drukbezochte 

ledenbijeenkomst. Helaas konden vanwege Corona de in het najaar geplande ledenbijeenkomsten 

niet doorgaan.  Ook de geplande activiteiten in het kader van Dorpsnatuur en Luchtkwaliteit 
konden geen doorgang vinden.  

 
Zie verder de verslagen van de werkgroepen. 

 

Het aantal leden is het afgelopen jaar gestegen, van 226 op 31 december 2019 naar 242 op 31 
december 2020. Onderdeel daarvan zijn 4 ereleden, 219 leden en 19 gezinsleden. Het aantal 

donateurs is 1.  
 

In 2016 hebben we voor niet-leden de mogelijkheid geopend zich gratis te abonneren op 

Digituurlijk, onze maandelijkse digitale nieuwsbrief. Eind 2020 hadden al 159 mensen van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Wederom een behoorlijke stijging ten opzichte van het jaar er 

voor. We hopen dat een aantal van deze abonnees uiteindelijk lid zullen worden van de 

vereniging. 
 

 
 
Al met al heeft het niet doorgaan van de meeste activiteiten door Corona geen negatief effectief 

op de belangstelling voor onze vereniging gehad.  

 
De actieve vrijwilligers besteden duizenden uren per jaar aan het verbeteren van natuur en milieu 

in onze gemeente: landschapsbeheer (20 mensen * 50 weken * 3 uur/week = 3.000 uur/jaar), 
inventariseren van vlinders, libellen, planten (200 uur/jaar), ruimtelijke ordening en 

duurzaamheid (400 uur/jaar), bestuur (800 uur/jaar). 

 
Vertegenwoordiging en samenwerking 

De vereniging werkt samen met andere natuurorganisaties die actief zijn in de gemeente, met 
name met Natuurmonumenten en Waterschap Aa en Maas. Daarnaast zijn we lid van de 

datum ereleden leden gezinsleden totaal donateurs

abonnees 

Digituurlijk 

(niet-leden)

31-12-2009 3 161 8 172 3 0

31-12-2010 3 176 8 187 3 0

31-12-2011 3 184 10 197 3 0

31-12-2012 4 181 14 199 3 0

31-12-2013 4 182 15 201 1 0

31-12-2014 4 188 14 206 1 0

31-12-2015 4 194 17 215 1 0

31-12-2016 4 195 18 217 1 23

31-12-2017 4 191 16 211 1 37

31-12-2018 4 187 16 207 1 63

31-12-2019 4 204 18 226 1 120

31-12-2020 4 219 19 242 1 159



Brabantse Milieu Federatie (BMF) en Brabants Landschap. Een aantal malen is er contact met de 

BMF geweest over lopende zaken, met name op het gebied van Ruimtelijke Ordening, duurzame 
energie, kapvergunningen en landbouw.  

We onderzoeken de mogelijkheid om samen met de Heemkundekring Onsenoort onderwerpen uit 
te werken en er over te publiceren. 

 

 
Overleg met de gemeente 

In 2019 is vier keer overlegd met de wethouders. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:  

- Natuur: Gebiedje bij Limietpad, Bomenkap, Stika, Natuurbod Hart van Brabant, 
Dorpsnatuur, Eikenprocessierups, GroenStructuurPlan,  

- Ruimtelijke ordening: Steenenburg 
- Duurzaamheid: Luchtkwaliteit, Voortgang Duurzaamheidsagenda, Biodiversiteit bij 

renoveren woningen 

- Overig: Ommetjes, Economische agenda Heusden (ivm biodiversiteit op 
bedrijventerreinen) 

Daarnaast vindt regelmatig overleg met ambtenaren plaats, met name over natuurbeheer, 
luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening. 

 

Meer weten over bovenstaande onderwerpen? Kijk dan op onze website (gebruik de zoekfunctie 
of via het menu)! 

 

Verder ontving de vereniging een ‘Groene Handdruk’ uit handen van wethouder Mart van der 
Poel. De Groene Handdruk is een aanmoedigingsprijs voor inwoners, organisaties en bedrijven die 

zich in Heusden inzetten op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. De handdruk kan 
worden uitgereikt door organisaties die partner zijn van Nationaal Landschap Het Groene Woud. 

Onze vereniging heeft de prijs ontvangen omdat zij ook volgens de gemeente veel betekent voor 

de gemeente op dit gebied. 
 

 
Financiën 

Ook in 2020 werden de inwoners van de gemeente Heusden meer betrokken bij verschillende 

activiteiten. Bijvoorbeeld: Dorpsnatuur in Venne-Oost en Luchtkwaliteit. Helaas konden deze 
activiteiten niet voluit worden uitgewerkt ivm Corona. 2020 werd mede daardoor met een groot 

positief resultaat afgesloten: + € 44.744,65. Begroot was een tekort van € -1.474,00. 
 

Het eigenvermogen van “Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden” op 31 december 2020 

is € 52637,40. Vrij besteedbaar is € 9.480,96. Overige gelden zijn gereserveerd voor 
verschillende doeleinden. 

 

De inkomsten aan contributies vertoont al jaren eenzelfde patroon. Gemiddeld ongeveer € 15,00 
per lid. De inkomsten zijn veel hoger dan was begroot. Onder andere door donaties van leden, 

van Brabants Landschap, Platform de Langstraat, Provincie en Gemeente Heusden (voor 
landschapsbeheer, verwijderen zwerfafval, verwijderen Japanse duizendknoop, Verkoop 

magazines en projecten Dorpsnatuur en Bestrijding eikenprocessierups). 

  
De uitgaven in totaal zijn lager dan begroot. Alleen de post voor magazine is overschreden. Dit 

heeft te maken met de uitgifte van twee ipv één magazine. 
 

 

Landschapsbeheer 
De landschapsbeheergroep bestaat uit ongeveer 25 personen, één vrouw en 24 mannen. Helaas 

hebben we ook afscheid moeten nemen: Albert Hoevenaars een aardige en harde werker van het 

eerste uur, die overal zaadjes strooide en plantjes neerzette. Moge hij ruste in vrede. 
 

Normaal gesproken wordt er op woensdagmorgen in groepsverband gewerkt én gepauzeerd 
onder het genot van koffie met appelflap. Covid-19 heeft daar veel invloed op gehad. De 

richtlijnen volgend van het kabinet moest 1,5 meter afstand bewaard worden, gewerkt worden in 

groepjes van 4 personen, later in maximaal tweetallen. Voor een groot deel van het jaar heeft het 



bestuur besloten dat er geen vrijwilligerswerk meer gedaan zou worden onder de vlag van de 

vereniging. Desondanks is er eigenlijk het hele jaar door op eigen verantwoordelijkheid wekelijks 
gewerkt door zo’n 15 personen. Helaas heeft Covid-19 ook zijn tol geëist: Mevrouw Snijders is 

overleden. Zij ondersteunde jarenlang met worstenbrood bij bijzondere dagen van 
landschapsbeheer, zoals de natuurwerkdag.  

 

Doordat er enkele noodzakelijke werkzaamheden in kleiner verband verricht moesten worden is 
er een maandaggroep ontstaan die een dagdeel met zo’n 5 personen heeft gewerkt, o.a. 

verwijderen van duizendknoop, plaatsen van een bankje, herstel van rasters etc. Tijdens die 

werkzaamheden is ook een stronkentrekker ontwikkeld; vooral bedoeld voor het verwijderen van 
grote wortelstronken van de Amerikaanse Vogelkers, die in ons werkgebied veel voorkomt. 

 
Vanaf augustus wordt op Facebook een aparte pagina van landschapsbeheer onderhouden waarin 

verslag gedaan wordt van de wekelijkse werkzaamheden. Daarin wordt aandacht besteed waar 

en wat er gedaan is, welke noodzaak achter de werkzaamheden ligt i.v.m. bevordering van 
biodiversiteit en het aantal deelnemers. Het verslagje wordt altijd ondersteund met een 

informatieve foto van die dag. 
 

Extra aandacht is in 2020 uitgegaan aan drie nieuwe gebieden: Patrijzenpoel bij de Zeeg, nieuw 

aangeplant gebied bij de Driewiel, en in ontwikkeling nemen van de driehoek bij het Limietpad. 
 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd na goed overleg met de eigenaren van het gebied. Twee 

personen hebben een vervolgcursus gevolgd voor behoud van certificaat motorzaag.em 
 

 
Duurzaamheid – Repair Café 

Voor het achtste jaar was het Repair Café in Drunen actief. 

 
Het Repair Café vindt normaal gesproken eenmaal in de twee maanden plaats in buurthuis de 

Stulp, op een woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Helaas, door alle coronamaatregelen, vond het Repair Café in 2020 alleen plaats op 12 februari. 

 

De ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld door ContourdeTwern.Reparatie is in principe 
gratis, een kleine vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om de gemaakte onkosten van te betalen.  

 
Inmiddels zijn er 2157 Repair Cafés, verspreid over 33 landen.  

Zie voor meer informatie: repaircafe.org of kijk op facebook bij Stichting Repair Café.  

 
De doelen van het Repair Café zijn: 

- het overdragen van reparatiekennis: samen met deskundige vrijwillige reparateurs wordt 

gekeken of de kapotte spullen van de bezoekers gerepareerd kunnen worden 
- verminderen van de hoeveelheid afval: spullen gaan langer mee en worden niet 

weggegooid 
- beperking van de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten 

te maken en vermindering van de CO2-uitstoot 

- een ontmoetingsplek zijn waar bezoekers en vrijwilligers een praatje kunnen maken 
 

Overzicht van de ingebrachte kapotte spullen en het aantal dat wel/niet gerepareerd werd in 
2020: 

aantal ingebrachte kapotte spullen           35 

gerepareerde spullen    19  
half gerepareerde spullen/advies gegeven   7 

niet gerepareerde spullen     9 

 
Wat er werd gerepareerd? 

Een schuurmachine, een koffiezetapparaat, een broodrooster, lampen, een stoomapparaat, een 
accuboor, een airfryer, kleding, een koffer, een kaasschaaf, etc. 

 

Dank aan het hele team van vrijwilligers, zonder hen geen Repair Cafés. 



Duurzaamheid – Luchtkwaliteit 

Het was een bijzonder jaar gezien de corona maatregelen die het maatschappelijk en sociale 
leven grote delen van het jaar 2020 heeft stil weten te leggen. 

Ondanks het isolement heeft er een intensief overleg en gedachtevorming binnen de werkgroep 
plaatsgevonden. Veelal schriftelijk per mail en hebben we ons het digitale overleg met Skype en 

Teams eigen gemaakt. Dankzij het isolement was de focus hoog en hebben we veel werk weten 

te verzetten. 
 

Het resultaat mag er zijn. Een communicatieplan waarbij onze aanpak is uitgewerkt. Het 

meldpunt met formulier en begeleidend schrijven over de bedoeling van het meldpunt. De 
campagne die is voorbereid in de zomermaanden met het schrijven van alle persberichten over 

het belang van een goede luchtkwaliteit en wat de inwoners van Heusden daar zelf aan kunnen 
doen. 

Het contact dat we hebben gelegd met de gemeente, het Longfonds, de GGD, de brandweer en 

met leden van de Provinciale Staten van Brabant. 
  

De start op 19 oktober van de campagne met het verschijnen van het eerste persbericht. Elke 
week hebben we een nieuw onderwerp kunnen behandelen in de plaatselijke week krant en 

overige digitale media. Sommige van die onderwerpen werden ook nog opgepakt daar het 

Brabants Dagblad. Op 10 november werd ons meldpunt gelanceerd. Er werd gelijk gebruik van 
gemaakt en dat heeft ons gesterkt in de mening dat we een breed gedragen doel nastreven; een 

betere luchtkwaliteit door bewust B.O.S. te zijn! Bewust van de Omgeving Stokers. 

 
Heeft u artikelen gemist of zou u ze nog graag eens lezen, ze zijn terug te vinden op onze nieuwe 

website, via het menu of via de zoekfunctie. 
 

 

Ruimtelijke Ordening 
De werkgroep bestond het afgelopen jaar uit drie personen. Twee van de drie personen zijn ook 

bestuurslid, waardoor een directe advisering van de werkgroep aan het bestuur en terugkoppeling 
naar de werkgroep was verzekerd.  

De werkgroep komt in beginsel maandelijks bijeen, met uitzondering van de maand augustus. 

Enkele keren is tussendoor een extra vergadering ingelast. Vanuit de werkgroep zijn 
bijeenkomsten en cursussen van de Brabantse Milieufederatie bezocht. Vanwege de Coronacrisis 

was het aantal groepsbijeenkomsten beperkt. Veel informatie werd uitgewisseld via 
videoconferenties met Zoom en Teams. Het meest besproken zijn onderwerpen in het kader van 

de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS).  

De Werkgroep heeft de landelijke en provinciale plannen om de stikstofuitstoot te verminderen 
aandachtig gevolgd. Op gemeentelijk niveau waren wij betrokken bij de opstelling van de 

Omgevingsvisie Heusden. 

De belangrijkste onderwerpen waren het afgelopen jaar de vaststelling van het bestemmingsplan 
Steenenburg, de kadernotitie Wind en Zonne-energie gemeente Heusden en de plannen van 

BillyBird om nabij de roeivijver een recreatiepark Duinenrijk te ontwikkelen. 
Andere onderwerpen die in de werkgroep zijn besproken zijn: het aan te leggen fietspad langs de 

d’Oultrementweg/Tuinbouwweg, kapvergunningen bomen en de herinrichting Admiraalsweg. 

 
Bestemmingsplan Landgoed Steenenburg 

In mei 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Landgoed Steenenburg vastgesteld, 
Daarmee werd groen licht gegeven voor de bouw van een research- en medisch diagnostisch 

Multiple Sclerose (MS) centrum en maximaal 226 woningen. 

Onze vereniging was tegen bebouwing van de landschappelijk waardevolle ecologische 
verbindingszone tussen Drunen en Nieuwkuijk. Door samen met het Groene Hart een zienswijze 

tegen het bestemmingsplan in te dienen is bereikt, dat partijen (gemeente, Keldersgroep en 

natuurorganisaties) zich hebben verplicht de groenstructuur en natuur in het gebied te 
versterken, en om zich in te spannen om alsnog een landschappelijke ecologische verbinding met 

de bossen ten noorden van de A59 (via een ecoduct) te realiseren.  
De NMVH heeft zich verder ingezet om bij de realisatie van de plannen zoveel mogelijk bomen en 

struiken te behouden. Inzet is op langere termijn het NNB-gebied in het landgoed via een 

robuuste groenzone te verbinden met de Heidijk. 



 

Energie- en Klimaatbeleid 
In het kader van het Klimaatakkoord moet Nederland af van het gebruik van gas en fossiele 

brandstoffen. Bij de energietransitie spelen de provincies en gemeenten een centrale rol.  
Het land is opgedeeld in dertig energieregio’s die allemaal hun eigen regionale energiestrategie 

(RES) bepalen. Heusden valt onder de energieregio Hart van Brabant. 

De gemeente heeft in nauw overleg met organisaties en instellingen een Visie Zonne=energie 
en Kadernotitie windenergie opgesteld. Ook leden van de werkgroep RO hebben actief aan de 

discussies deelgenomen. De NMVH heeft in maart 2020 naar aanleiding van de ontwerp 

Kadernotitie Windenergie een zienswijze ingediend. Hierin hebben wij aangegeven dat de 
gemeente zich meer moet inzetten voor energiebesparing en de plaatsing van windturbines In het 

Natuur Netwerk Brabant (NNB) en Natura2000 gebieden uit te sluiten. Een voorkeur hebben we 
uitgesproken voor een regionale en provinciale aanpak. Alles afwegend komen wij tot de 

conclusie dat in Heusden alleen de poldergebieden ten noorden van de A59 in aanmerking komen 

als zoekgebied voor windturbines. Inmiddels zijn beide visies door de gemeenteraad vastgesteld. 
Parallel is een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) opgesteld. Deze visie geeft 

aan wat de energie-opgave voor de verschillende gemeenten is en hoe die door de gemeenten 
het beste kan worden ingevuld. Voor de gemeente Heusden is voorgesteld de oplossing te zoeken 

in een combinatie van wind- en zonne-energie. In het rapport is ook aandacht besteed aan de 

regionale structuur Warmte en aan de klimaatadaptatie. Aangegeven is welke gebieden in de 
regio kampen met wateroverlast en welke gebieden hoog scoren op de hitte- en droogtestress. 

De REKS is in mei door de gemeenteraad vastgesteld. 

Inmiddels zijn de eerste stappen richting de aanleg van de zonne- en windparken gezet. De 
gemeente heeft groen licht gegeven voor de aanleg van het zonnepark Hooibroeken (Oud 

Heusden). De werkgroep RO heeft commentaar gegeven op het rapport Inpassing Zonnepark 
Hooibroeken.  

Ook zijn er concrete plannen voor de aanleg van windmolenparken. RWE heeft bij de gemeente 

het plan Gelderse Waard ingediend. Het betreft een plan voor 4 windturbines ten oosten van 
Hedikhuizen. 

 
BillyBird Park Duinenrijk 

BillyBird B.V., de exploitant van het openluchtzwembad Het Run, heeft in september 2019 de 

gemeente benaderd met een plan om in de omgeving van de roeivijver een recreatiepark met een 
groot strandbad te creëren. Het strandbad zou een extensieve natuur- en druktezone krijgen. In 

het park zouden speeltoestellen en kindvriendelijke attracties komen, deels gelegen in een 
duinlandschap en een binnenspeeltuin. Een parkeerterrein was gepland op de landbouwgronden 

aan de Honderdbunderweg en Duinweg. Het park 365 dagen par jaar open zijn. Het gaat om een 

grootschalig pretpark, dat op termijn meer dan 100.000 bezoekers zal trekken. De ervaring met 
Hemelrijk (Volkel) en Drakenrijk (Reuver) leert dat de meeste bezoekers van de parken uit de 

directe omgeving komen. De leden bezoeken de parken meerder keren per jaar. 

De recreatie=ondernemer ton Derks heeft medio 2020 omwonenden, verenigingen en 
belangengroepen benaderd om het plan toe te lichten, ideeën te verzamelen en draagvlak te 

creëren. Ook het bestuur en de werkgroep RO van NMVH is door hem over het plan 
geïnformeerd. 

De gemeente vond de ontwikkeling van het recreatiegebied een interessante aanvulling op het 

Nationaalpark de Loonse en Drunense Duinen, een extra voorziening om de recreatiedruk te 
spreiden. En ook de provincie Noord-Brabant stond positief tegenover het initiatief. 

Daartegenover stonden veel negatieve reacties, zoals van de Hengelsportvereniging Heusden, de 
rundveehouders Honderdbunderweg, hondenbezitters, mountainbikers en wandelaars. Ook is een 

petitie ‘red de roeivijver’ gestart. Honderden mensen hebben de petitie ondertekend. 

Als reactie op de plannen zijn andere initiatieven ontstaan, zoals een plan voor een kleinschalig 
speel- en recreatiepark en een plan van de agrariërs naar meer extensieve en grondgebonden 

veeteeltbedrijven.  

 
De weerstand van met name de omwonenden tegen het plan is voor de heer Derks van BillyBird 

aanleiding om de project voorlopig in de wachtstand te zetten (brief aan het gemeentestuur d.d. 
22 juni 2021). Eerst als er meer positieve signalen van de gemeente Heusden komen wil hij de 

draad weer oppakken.  



In de werkgroep RO en het bestuur is uitgebreid over de plannen van BillyBird gesproken. Ook is 

over het plan overleg gevoerd met de Brabantse Milieu Federatie, Natuurmonumenten en andere 
organisaties. Op basis van dit overleg is een (voorlopig) standpunt over het BillyBird project 

geformuleerd.  
 

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

Na jarenlange voorbereiding hebben Provinciale Staten in juni 2018 de Provinciale 
Inpassingsplannen (PIP) Oost en West voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 

vastgesteld. Tegen de plannen zijn 28 beroepsschriften ingediend. De belangrijkste bezwaren 

(van de stichting van GOL naar beter en de Federatie behoudt de Langstraatspoorbruggen) 
richten zich tegen de verkeersoplossing en de fietsbrug in de Baardwijkse Overlaat. En aan de 

andere kant van het gebied, in Vlijmen Oost tegen de aansluitingen op de geplande randweg bij 
Vlijmen (Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan). 

In januari 2021 hebben hoorzittingen plaatsgevonden bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Tot op heden heeft de Raad van State nog steeds geen uitspraak gedaan over de 
ingediende bezwaarschriften. 

Dit leidt tot extra kosten voor de uitvoering van het project. De uitvoering van het project was 
gegund aan de aannemers Combinatie Mourik Besix (CMB), die met de voorbereiding van de 

uitvoering is gestart. De planning was erop gericht om dit najaar met de uitvoering te starten en 

de uitvoering in 2023 af te ronden. In juli heeft de gemeenteraad een extra krediet gevoteerd van 
€ 3,65 miljoen. Een verdere vertraging heeft aanvullende financiële gevolgen. Van de Raad van 

State is inmiddels bericht ontvangen dat voor de zomer geen uitspraak kan worden gedaan. 

Het afgelopen jaar heeft de NMVH een bezwaar ingediend tegen de kapvergunning voor bomen 
en struiken langs het Halvezolen fietspad. Helaas, zonder resultaat. 

 
 

Communicatie 

In 2020 hebben we twee glossy’s uitgegeven, over Libellen en over de Ruilverkaveling. De 
tweede uitgave werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Platform De Langstraat. 

Beide uitgaven werden weer zeer goed ontvangen; ook werd door het Brabants Dagblad aan 
beide aandacht besteed. 

 

Digituurlijk weer 12 keer in 2020, de zevende jaargang.  
 

Sinds eind 2018 zijn we ook actief op Facebook. Zo hopen we een nieuw publiek voor onze 
activiteiten te bereiken. Ook krijgen we regelmatig opmerkingen over natuur en milieu via 

Facebook binnen. 

We werken aan een nieuwe website. 
 

We proberen meer aanwezig te zijn in de media, middels persberichten en middels het benaderen 

van de pers voor interviews e.d. In het verleden werden persberichten voornamelijk gemaakt 
voor het aankondigen van activiteiten. Sinds 2018 proberen we projecten te laten vergezellen 

door een pr-campagne. Dat heeft geleid tot 32 persberichten in 2018 (afvalexcursies, 
voorjaarsfestival), 23 in 2019 (houtstookavond, voorjaarsfestival) en 43 in 2020 (vooral 

dorpsnatuur, luchtkwaliteit).  

 
De vele activiteiten en de publiciteit daarover zullen zeker bijgedragen hebben aan de 

toegenomen belangstelling voor de vereniging. 
 

 

 
 

 

 

  



Bijlage 2: Jaarrekening 2020, balans 2020 en Begroting 2021 
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