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GEGEVENS MBT ANBI-STATUS - VERENIGING 

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 2022: 
o Natuur 

▪ Beheer natuurgebieden (start Duinweg en Steenenburg) 
▪ Aankoop gronden 
▪ 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) 

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.’ 
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- 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 2021 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/
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Bijlage 1: Jaarverslag 2021 
JAARVERSLAG NMVH 2021 
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Inleiding 

Ook 2021 was door de corona-pandemie een bijzonder jaar. De geplande activiteiten zijn voor 
een belangrijk deel niet doorgegaan door de restricties die door de overheid zijn opgelegd. 

 
Het bestuur heeft de vereniging moeten leiden vanuit thuissituaties en/of in kleinere groepen, 

toegespitst op specifieke onderwerpen. Dit heeft zijn weerslag gehad op de effectiviteit en het 

aantal wapenfeiten wat aan dit jaar toegekend kan worden. 
 

Ondanks dat zijn er veel dingen ook wel doorgegaan, digitaal of in kleinere groepen. Of soms ook 

uitgesteld. 
 

 
Algemene gegevens 

De NMVH heeft als werkgebied de gemeente Heusden. Verder de omliggende gemeenten, voor 

zover de ontwikkelingen daar van invloed zijn op natuur en milieu in onze gemeente.  
 

De belangrijkste contactgevens: 
- Postadres: Secretaris NMVH, p/a Copernicuslaan 4, 5251ZC Vlijmen. 

- Telefoon secretaries: 06 826 80 826 

- Email: info@natuurenmilieuheusden.nl  
- Website: www.natuurenmilieuheusden.nl 

- Facebook vereniging: https://www.facebook.com/NMVHeusden/  

- Facebook Landschapsbeheer-woensdag: 
https://www.facebook.com/groups/2720940434820308  

 
 

Bestuur - algemeen 

De bestuurssamenstelling is in 2021 gewijzigd: algemeen bestuursleden Cary Driessen en Paul 
van Zantvliet traden terug;  

Daarmee bestaat het bestuur uit vier leden: 
- Fons van Dijk (voorzitter) 

- Rien Melis (penningmeester) 

- Harry Nijënstein (secretaris) 
- Cor Gunnink. 

 
In 2021 vergaderde het bestuur twaalf keer. Deels per video, deels 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 door Corona pas in september plaats. Helaas konden vanwege Corona 
de 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 242 op 31 december 2020 naar 277 op 31 

december 2021. Onderdeel daarvan zijn 4 ereleden, 256 leden en 17 gezinsleden.  

Sinds 2017 steeg het ledental met ongeveer 20 per jaar. De toename met 35 dit jaar heeft 
grotendeels te maken met de het gebied aan de Duinweg 68. Daarnaast ook door de activiteiten 

op het gebied van Luchtkwaliteit. 

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

Digituurlijk, onze maandelijkse digitale nieuwsbrief. Eind 2021 hadden al 180 mensen van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt, een stijging van 21. De jaarlijkse toename wordt langzaam 

kleiner, na de grote stijgingen van 2019 (+60) en 2020 (39). 

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

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
https://www.facebook.com/NMVHeusden/
https://www.facebook.com/groups/2720940434820308
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Al met al heeft het niet doorgaan van de meeste activiteiten door Corona geen negatief effectief 

op de belangstelling voor onze vereniging gehad.  

 

 

 
 

 

In de afgelopen 11 jaar is het ledenaantal in de meeste kernen toegenomen; alleen in de vesting 

Heusden niet. De enige kern die nog ontbreekt is Doeveren. 

De overige Brabantse leden komen vooral uit Waalwijk en de overige omliggende gemeenten. 

Opvallend is ook het aantal nieuwe leden uit de Rest van Nederland. Dat heeft grotendeels te 

maken met actieve werving in het gebied aan de Duinweg, met de vogelhutten als grote trekkers. 

 

In absolute aantallen vond de grootste stijging plaats in Vlijmen: 25 leden er bij. 

Relatief de grootste toename zien we in Herpt: een verdubbeling van drie naar zes. 

Herpt is ook de kern met het hoogste percentage leden: 2.4% is daar lid van onze vereniging. 

Gemiddeld over de hele gemeente is 0.6% van de mensen lid. 

 

  
 

Naar schatting besteden onze actieve vrijwilligers ongeveer 6.000 uur per jaar aan het verbeteren 

van natuur en milieu in onze gemeente. Landschapsbeheer neemt hiervan 80% voor haar 

rekening.  

 

 

 

 

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

31-12--2021 4 256 17 277 0 180

Plaats
Inwoners 

2021
Leden - 2011

Leden - jan 

2022

Leden/ 

huishouden 

(%-2021)

Drunen 18255 116 137 0,8

Vlijmen 15145 37 62 0,4

Heusden 1325 8 6 0,5

Nieuwkuijk 2095 6 8 0,4

Elshout 1835 6 10 0,5

Oudheusden 2735 2 4 0,1

Haarsteeg 2300 2 7 0,3

Heesbeen 180 0 1 0,6

Herpt 245 3 6 2,4

Hedikhuizen 275 2 3 1,1

Noord-Brabant (overig) 16 28

Rest Nederland 0 6
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Financiën 

Financieel Jaarverslag 2021. 
Ook in 2021 werden de inwoners van de gemeente Heusden betrokken bij verschillende 

activiteiten. Bijvoorbeeld: Dorpsnatuur op de Vliedberg en Luchtkwaliteit. Helaas konden vele 
activiteiten niet voluit worden uitgevoerd ivm Corona. 

2021 werd met een klein positief resultaat afgesloten: + € 110,57. Begroot was echter een tekort 

van € 43.015,00,00. Dit bedrag is voor een groot gedeelte bestemd voor de projecten 
Dorpsnatuur, Eikenprocessierupsbestrijding en Luchtkwaliteit. Hiervoor is nog een bedrag van € 

37.609,99 beschikbaar.  

 
Het eigen vermogen is opgebouwd door de volgende baten en lasten. 

BATEN:  
- Contributies van leden en gezinsleden, Subsidies en Donaties 

 

LASTEN  
- Commissie PR en Bestuur 

- Landschapsbeheer  
- 2x een magazine in kleur. Een special over Duinweg 68 Drunen en een algemeen nummer 

- Lezingen, excursies en abonnementen 

- Repair Café  
- Projecten met inwoners van de gemeente Heusden  

 

Balans 
Het eigenvermogen van “Natuur-en Milieuvereniging Gemeente Heusden” is  

€ 52.747,97 op 31 december 2021. Vrij besteedbaar is € 9.097,06. Overige gelden zijn 
gereserveerd voor verschillende doeleinden, zie verder de Balans over 2021. 

 

Algemene kosten 
De inkomsten aan contributies vertoont al jaren eenzelfde patroon. Gemiddeld ongeveer € 15,00 

per lid. Door de grote stijging van het aantal leden (meer dan 30 nieuwe leden in 2021) werd een 
recordbedrag aan contributies ontvangen namelijk ruim € 3.900,00. 

De inkomsten zijn nagenoeg gelijk aan de uitgaven. Er werden meerdere donaties ontvangen en 

niet begrootte subsidies van de Gemeente Heusden (Bestrijding eikenprocessierups en 
luchtkwaliteit) 

  
Ook dit jaar werden twee magazines uitgegeven, een special over de Duinweg 68 te Drunen en 

een algemeen nummer. Door een subsidie zijn de kosten ver onder de begroting gebleven. 

Het materieel in eigendom is in zijn geheel afgeschreven.  
 

 

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 

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. 

 

Het plan om nauwer samen te werken met Woonveste is vanwege Corona vertraagd; dat zal in 

het eerste kwartaal van 2022 opgestart worden. 

 

 

Leden bijeenkomsten 

De Jaarvergadering vond dit jaar vanwege Corona pas op 27 september plaats; het was tegelijk 

ook de enige ledenbijeenkomst in 2021 in aanwezigheid van 32 leden. 
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Naast de verplichte onderwerpen waren er twee inhoudelijke: Steenenburg en aankoop gronden. 

Over Steenenburg werden de onderwerpen inrichting en beheer besproken. 

 

Het onderwerp ‘Aankoop van gronden’ stond op de agenda naar aanleiding van het beschikbaar 

komen van de percelen aan de Duinweg 68 in Drunen. Na een levendige discussie gaf de 

vergadering aan het bestuur mandaat om ‘het gebied aan te kopen, daar maximaal 25.000 euro 

verenigingsgeld voor te gebruiken, als ontbindende voorwaarde het rondkomen van de 

financiering op te nemen in het aankoopcontract.’.  

 

Zie voor verdere details het verslag van de Jaarvergadering. 

 

 

Overleg met de gemeente 

In 2021 is drie keer overlegd met de wethouders. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:  
- Natuur:  

Bermbeheer, bomeninventarisatie, compensatie bomenkap, inrichting en beheer 
Steenenburg, gedragscode Flora en Fauna Stadswerk, herinrichting rond 

VoorsteVenne/Soedanlaan, Dorpsnatuur, EVZ Heidijk-Steenenburg-N267-Oosters-Pax-

Hooisbroeken-Maas, beheer De Zangert, ProjectenboekGroen, GroenStructuurPlan, Rood 
voor Groen regeling. 

- Ruimtelijke ordening:  

GOL-VlijmenOost, Omgevingsvisie, afsluiten Weth. Van Buulweg. 
- Duurzaamheid:  

Schone Lucht Akkoord, voortgang duurzaamheidsagenda. 
 

Het overleg met de wethouder gaat op hoofdlijnen. Meer inhoudelijk overleg met de 

beleidsmedewerker Groen heeft in 2021 vier keer plaats gehad. Naast de hierboven onderwerpen 
kwamen daar ook nog aan de orde: 

Flora- en fauna-onderzoeken i.v.m. vleermuizen bij Die Heygrave, EikenProcessieRups, 
monumentale bomen, fietspad Tuinbouwweg, verbinding Geerpark-Grassen-EVZGOL. 

 

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)! 

 
 

Natuur-Landschapsbeheer 

De activiteiten van de al langer bestaande groep van Joost die op de woensdagmorgen actief is, 
zijn terug te vinden op https://www.facebook.com/groups/2720940434820308 . 

 
Tijdens het proces van aankoop van de percelen aan Duinweg 68 is inmiddels ook een 

beheergroep van nu al 15 personen opgericht. 

 
Eind 2021 leek de oprichting van een beheergroep-Steenenburg niet te gaan lukken. (Begin 2022 

is het toch gelukt; op zaterdag 4 juni beginnen de eerste vrijwliggers op Steenenburg.) 
 

 

Natuur-Aankoop gronden 
Eind 2021 heeft het bestuur een koopovereenkomst getekend voor de percelen aan de Duinweg 

68 in Drunen. De overdracht is gepland rond 1 mei 2022. 

Aangezien we de financier meer middelen beschikbaar stelt dan alleen voor Duinweg 68, hebben 
we aanvullend nog anderhalve hectare aangekocht. Mede afhankelijk van nog te ontvangen 

subsidies voor omvorming van landbouw naar natuur, kunnen we nog meer percelen aankopen. 
 

Inmiddels is een tweede werkgroep Landschapsbeheer, van inmiddels 16 mensen, gestart met 

het onderhoud in het gebied aan de Duinweg. 

https://www.facebook.com/groups/2720940434820308
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Natuur-Dorpsnatuur 

Als gevolg van Covid konden lezingen, cursussen en plantenacties ook in 2021 niet doorgaan. 
Enige uitzondering was de reeks thema-avonden, alhoewel eind 2021 toch ook weer twee 

avonden geannuleerd moesten worden. 
De subsidie-verstrekkers zijn akkoord gegaan met verder uitstel van de activiteiten met nog een 

jaar. 

 
 

Natuur-Overig 

De werkgroep EiikenProcessieRups heeft de in 2020 opgehangen nestkasten gecontroleerd en 
schoongemaakt, en verder een tweede serie kasten opgehangen op het traject van de ringdijk 

aan de westkant van Drunen. 
 

 

Duurzaamheid – Repair Café 
Voor het negende jaar was het Repair Café in Drunen actief. 

Het Repair Café vindt normaal gesproken één maal in de twee maanden plaats in buurthuis de 
Stulp, op een woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

Door alle coronamaatregelen, vond het Repair Café in 2021 maar één keer plaats: op 13 

oktober. 
 

De ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld door ContourdeTwern. Daar zijn we heel blij mee. 

Reparatie is in principe gratis, een kleine vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om de gemaakte 
onkosten van te betalen.  

 
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 ingebrachte kapotte spullen en het aantal dat wel/niet gerepareerd werd in 2021: 
• aantal ingebrachte kapotte spullen           14 

• gerepareerde spullen    11  

• half gerepareerde spullen/advies gegeven   1 
• niet gerepareerde spullen     2 

 

Wat er werd gerepareerd? Een radio, een boormachine, een verwarmingsapparaat, een 
stofzuiger, een magnetron, een scheerapparaat, een naaimachine, twee maal een 

koffiezetapparaat, een nespresso en een tv. 
 

 

Duurzaamheid – Luchtkwaliteit 
Een overvol jaar op verschillende terreinen. 

Ook nu vond veel overleg plaats via videobellen en mailverkeer. Gelukkig in de periode half mei 
tot half november toen de corona maatregelen dat toestonden hebben we ook gewoon bij elkaar 

kunnen zitten voor overleg. 

 
Onze persberichten; verschenen om de 2 weken in de regionale pers zeker tot eind april. 

Ondersteuning vanuit de GGD met een groot stuk dat in 2 sessies is geplaatst. Een tv-uitzendig 

van een interview door de HTR waarbij onze kijk op houtstook werd toegelicht; we zijn niet tegen 
maar vragen aandacht voor de kwalijke gevolgen. Daarbij in de landelijke pers ook veel aandacht 

voor de bezwaren van houtstook. 
 

Ons meldpunt waarover in het begin van de zomer een tussentijdse rapportage werd 

gepresenteerd; als persbericht en als brief aan onze melders. 
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Totaal 133 meldingen van 70 adressen met een concentratie aan melders vanuit de grote kernen 

en nauwelijks uit de kleine woonkernen. 
 

Het tekenen aan het begin van 2021 van het Schone Lucht Akkoord door ons gemeentebestuur 
en onze vraag wat gaat dat betekenen voor de luchtkwaliteit in Heusden. De gesprekken n.a.v. dit 

akkoord met de diverse ambtenaren heeft nog niet veel opgeleverd. 

 
De verwachte totstandkoming van de Omgevingswet die weer is uitgesteld nu naar oktober 

2022 mogelijk januari 2023. De brainstorm sessie met de verschillende werkgroepen van onze 

vereniging die hier allemaal mee te maken krijgen of graag zoals wij normen en waarden 
opgenomen zouden willen zien in deze wet zodat de gemeente handvatten krijgt om te 

handhaven bij overschrijding. Het mail contact met de statenleden van Noord-Brabant en het 
voornemen contact te leggen met de politieke partijen binnen de gemeente Heusden 

 

Het opzetten van een Burgermeetnet luchtkwaliteit; van het eerste contact met de eigenaar van 
de enige sensor die binnen de grenzen van Heusden te zien was op Sensor Community. In 

Nederland wordt dit project door het RIVM als “Samen Meten” gepromoot. Tot de contacten met 
de mannen van de Meierijstad waarvan het door hen ontwikkelde Burgermeetnet, ons als 

voorbeeld voor ogen stond. Het zoeken naar techneuten die zelf de sensoren zouden kunnen 

assembleren waardoor we deze tegen een schappelijke prijs zouden kunnen aanbieden. 
 

Het organiseren van een Informatie avond Luchtkwaliteit op 16 november waarmee we onze 

nieuwe plannen voor het opzetten van een Burgermeetnet wilde lanceren. 
Het betrekken van de diverse sprekers voor deze avond, het vastleggen van de locatie, het 

opstellen van een draaiboek en de geslaagde subsidie toekenning van de gemeente ter 
ondersteuning van ons Burgermeetnet. 

Ondanks dat we deze avond vanwege de aangescherpte corona maatregelen hebben moeten 

cancelen, zijn er toch nog in 2021 door onze groep techneuten 15 sensoren geassembleerd, 
uitgeleverd en bij de installatie ter plaatse van ondersteuning voorzien. 

 
 

Ruimtelijke Ordening 

De werkgroep bestond het afgelopen jaar uit drie personen; Cor Gunnink, Fons van Dijk en Jan 
Pijnenborg. De twee eerstgenoemde personen zijn ook bestuurslid, waardoor een directe 

advisering van de werkgroep aan het bestuur en terugkoppeling naar de werkgroep was 
verzekerd. Recent heeft landschapsecologe Femke van Schie zich bij de werkgroep gevoegd. 

 

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. Door 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 uitspraak van de Raad van State over de plannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat (GOL),  
• het stopzetten van de plannen van BillyBird voor de aanleg van het recreatiepark 

Duinenrijk, de vaststelling van de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) en  

• de omgevingsvergunning voor de bouw van het Zonnepark Hooibroeken.  
Meer details over deze onderwerpen zijn terug te vinden op 

https://natuurenmilieuheusden.nl/wp-content/uploads/2022/04/11-RO-Jaarverslag-2021-
2022.pdf  

 

https://natuurenmilieuheusden.nl/wp-content/uploads/2022/04/11-RO-Jaarverslag-2021-2022.pdf
https://natuurenmilieuheusden.nl/wp-content/uploads/2022/04/11-RO-Jaarverslag-2021-2022.pdf
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Andere onderwerpen die in de werkgroep zijn besproken zijn: de bomenkap in Heusden als 

vervolg op de bomeninventarisatie/inspectie (28.157 bomen) van Tree-O-Logic, het aan te leggen 
fietspad langs de d’Outrementweg/Tuinbouwweg, de herinrichting Admiraalsweg en het project 

dorpsnatuur Venne-Oost (Drunen). 
 

 

Communicatie 

In 2020 hebben we twee glossy’s uitgegeven, een regulier nummer met verschillende 

onderwerpen over de natuur in Heusden en een nummer over het gebied Duinweg 68.  

 

Digituurlijk is weer 12 keer verschenen in 2021, de achtste jaargang. Zie pagina drie voor 

ontwikkeling van het aantal abonnees. 

 

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 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), 43 in 2020 (vooral 
dorpsnatuur, luchtkwaliteit) en 29 in 2021 (vooral luchtkwaliteit (16) en dorpsnatuur (11).  
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Bijlage 2: Jaarrekening 2020, balans 2020 en Begroting 2

 

 

Natuur- en Milieuvereniging Gemeente Heusden
Jaaroverzicht 2021

IN UIT

Omschrijving Inkomsten Uitgaven Saldo Begroting 2021 Begroting 2021

Contributies 3904,65 3904,65 3000,00

Advertenties 150,00 150,00 75,00

Rente 0,03 0,03

Donatie tbv aankoop terrein Smeekens 3000,00 8000,00 -5000,00 3000,00 8000,00

Donatie diversen leden 737,00 737,00

Subsidie Platform de Langstraat Ijsvogel 650,00 650,00 0,00

Kosten infoblad magazine* 1747,15 2126,30 -379,15 200,00 2000,00

Verkoop tbv De Bosrand** 168,92 233,92 -65,00

Vergader- en administratiekosten 828,09 -828,09 600,00

Vrijwilligersuitje(Bestuur,Ondersteuning,BBQ) 74,30 -74,30 750,00

Lezingen, excursies en abonnementen 105,00 -105,00 1350,00

PR - website, aanmaak aanmeldkaarten 205,82 -205,82 300,00

Landschapsbeheer*** 2800,00 1666,30 1133,70 2500,00 2550,00

Landschapsbeheer 2e groep**** 474,08 -474,08 1500,00

Ruimtelijke Ordening 360,00 -360,00 0,00

Fotowerkgroep 0,00 50,00

Repaircafe***** 65,00 65,00 250,00 300,00

Project eikenprocessierups 2974,51 2974,51 0,00 2000,00

Project Dorpsnatuur Vennen-Oost 0,00 3667,00 3000,00

Luchtkwaliteit****** 4215,00 728,27 3486,73 600,00

Project Dorpsnatuur Herpt 1126,70 -1126,70 1000,00 1000,00

Project Dorpsnatuur Vliedberg 748,40 -748,40 2500,00 35207,00

TOTAAL 20.412,26 20.301,69 110,57 16192,00 59207,00

Saldo over/tekort 110,57 -43.015,00

* verkochte magazines

**   Vrijwillige bijdrage €  65,00 (14-9-2020 Piet Smeekens (naar St.NMvH Aktief) Wandelingen € 128,92, verhuur schuilhut € 40,00

*** Subsidie Subsidie Gemeente Heusden € 2000,00, Japanse duizendknoop € 500,00, Afval verwijderen € 300,00 

***** Donatie € 65,00

******* Subsidie gemeente € 3625,00 + Eigen bijdrage luchtmeters €  590,00

NATUUR- EN MILIEUVERENIGING GEMEENTE HEUSDEN

BEGROTING 2022
Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag

Contributies 3500,00

Advertenties 100,00

Donatie diversen leden 500,00

Verkoop magazines 100,00 Kosten infoblad “Natuurlijk” + nw magazine 1200,00

Vergader- en administratiekosten 900,00

Vrijwilligersuitje(Bestuur,Ondersteuning) 750,00

Vrijwillige bijdragen lezingen, excursies Lezingen, excursies en abonnementen 300,00

PR - website, aanmaak aanmeldkaarten 300,00

Landschapsbeheer* 5200,00 Landschapsbeheer groep 1 (Joost) 4550,00

Landschapsbeheer Landschapsbeheer groep 3 1000,00

Ruimtelijke Ordening 400,00

Fotowerkgroep 50,00

Jeugdnatuur 500,00

40 jarig jubileum 1500,00

Luchtkwaliteit  bijdrage luchtmeters 180,00 Luchtkwaliteit 3500,00

Repaircafe vrijwillige bijdragen 250,00 Repaircafe 250,00

Dorpsnatuur Vennen-O ** 15228,60 Dorpsnatuur Vennen-Oost 13500,00

Project bestrijding Eikenprocessierups 950,00

Dorpsnatuur Herpt*** 1000,00 Dorpsnatuur Herpt subsidie provincie**** 8000,00

Dorpsnatuur Vliedberg**** 5859,71 Dorpsnatuur Vliedberg subsidie provincie**** 24000,00

Totaal 31918,31 Totaal 61650,00

Overschot projecten in 2021 37.609,99

59.250,99 -2399,01

* Subsidie Gem.Heusden € 2000,00, Japanse duizendknoop € 500,00,  zwerfafval € 300,00,  BL subsidie 2021 en 2022, NM 2000,00 onderhoud eendenkooi

** Subsidie Gemeente € 3667,00 (€ 3000,00 in 2020 ontvangen) aflopend op 1 april 2023 + subsidie Groene Woud € 7500,00

en opbrengst verkoop planten en nestkastjes € 4061,60

*** De eigen bijdrage van Buurtbestuurt Herpt € 1000,00

**** De eigen bijdrage van Buurtbestuurt Vliedberg € 2500,00 + verkoop planten en nestkasten € 3359,71
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