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Jaarvergadering Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden 
Datum: dinsdag 12 april 2016 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: het d’Oultremontcollege (ingang aan de voorzijde) 
 
De agenda en stukken zijn te vinden in Natuurlijk (op papier of via 
www.natuurenmilieuheusden.nl). De financiële cijfers vindt je als 
bijlage bij deze email. 
  
Na de pauze praat de heer W. Peters van de gemeente Heusden ons 
bij over het Groenstructuurplan.  
Verder ook een film over de natuur bij Piet Smeekens:  jonge 
eekhoorns, nest groene spechten dat uitvliegt, de ijsvogel, ..... 
 

 
 

 

Repair Café 
donderdag 14 april 2016 
Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur 
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen 
 
Om Uw kapotte spullen te laten repareren is er weer een Repair 
Café.  Ook voor kledingreparatie en lederen tassen kunt u terecht! 
 

 

 

Vacature – Natuureducatie 
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we 
minder doen dan eigenlijk nodig is.  
 
Door het geven van wandelingen en lezingen beleven mensen  de 
cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke- en landschappelijke 
waarden van de verschillende gebieden. 
 
In de Baardwijkse Overlaat is een 5-km lange wandelroute met 
bijbehorend informatieboekje uitgezet. Rond Herpt is een ommetje 
uitgezet, met bijbehorend informatieboekje. Rond Hedikhuizen is 
een ommetje uitgezet. Natuurpark “De Ottershoek” is een educatief 
natuurterrein waar leerlingen van verschillende scholen onderzoek 
doen. Wil je helpen bij deze onderwerpen? Laat het weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl! 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/activiteiten/Natuurlijk/infofebruari2016kleur.pdf
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Leven zonder afval?! 
Een leven zonder afval…..is dat mogelijk? 
Daarover wil de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden 
(NMVH) de discussie graag over aan gaan. Met de leden, met de 
burgers van de gemeente Heusden. Maar zeker ook met de 
gemeente. 
 
Een eerste stap was het organiseren van een lezing over het 
onderwerp. Harry Nijënstein plaatste eerst het afvalbeleid in een 
breder perspectief.  
Het tweede deel van de avond was ingeruimd voor een voorbeeld 
uit de praktijk.  Emily-Jane Lowe is – met haar jonge gezin – sinds de 
zomer van 2013 overgestapt op een andere levensstijl: leven (bijna) 
zonder afval!  
 
Ga voor een uitgebreid verslag van de avond naar 
www.natuurenmilieuheusden.nl. Ook de Scherper berichtte er 
uitgebreid over op www.scherper.nl. 
 
Heb je interesse om mee te werken aan het verminderen van afval 
in onze gemeente, laat het dan weten via 
info@natuurenmilieuheusden.nl.  
 

 

 
 

Drankenkarton 
Onze gemeente doet afvalinzamelingsproeven in Vliedberg en 
Braken-Oost. Daar worden nu ook drankkartons opgehaald. In de EU 
wordt al 43% van de drankkartons gescheiden in gezameld. In 
Nederland nog bijna niets.  
 
Maar dat gaat veranderen: er is inmiddels een fabriek die deze 
kartons kan verwerken tot wc-papier, poetstissues en papieren 
handdoekjes. Daarbij komt dat gemeenten van het Afvalfonds 
Verpakkingen 400 euro per ton krijgen voor inzameling hiervan. 
 
Inmiddels zamelt al 83% van de gemeenten mee aan gescheiden 
inzameling van deze pakken, vaak samen met plastic en blikjes, dat 
dan later in een fabriek weer gescheiden wordt. Wanneer volgt 
Heusden? 
En nog beter natuurlijk: minder in (kleine) verpakkingen kopen. Dan 
bestaat het hele probleem niet meer. 
 
(Bron: Volkskrant) 
 

 

 

Zo red je ‘oud eten’ van de vuilnisbak 
Een slappe wortel, rimpelige paprika of een pak zure melk... in de 
vuilnisbak ermee. Dat is zonde, want voedselverspilling. Of is er toch 
nog iets aan te doen? Met deze tips kun je 'oud eten' prima van de 
vuilnisbak redden. Wie het liefst zo min mogelijk weg wil gooien, 
moet weten welk voedsel dat over de datum is toch nog te eten is.  
 
Appels, bananen, aardappelen en ander gesneden vers wordt bruin 
Zolang er een schil omheen zit, blijft het vruchtvlees mooi blank. 
Maar zodra de schil eraf is, begint de oxidatie en wordt het bruin. 
Dat ziet er niet fraai uit, maar heeft verder geen invloed op de 
smaak en is ook niet schadelijk. Heb je stukjes over en vind je die er 
onaantrekkelijk uitzien, dompel dan het 'beschadigde' oppervlak in 
citroensap om het bruin worden te vertragen. 
 
(Bron: www.foodlog.nl ) 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/activiteiten/lezingen.php#0
http://www.scherper.nl/content/view/5560/54/
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
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De Omgevingswet komt eraan! 
In 2018 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in 
werking. Deze wet leidt tot een vereenvoudiging en integratie van 
alle wetten die met de leefomgeving te maken hebben. De 
Omgevingswet vervangt 40 wetten en brengt honderden regelingen 
terug tot circa tien. Ook het aantal Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB’s) gaat terug van 120 naar vier. Het is de bedoeling 
dat door dit alles het beleid zowel eenvoudiger als integraler wordt 
en vooral ook dat plannen sneller gerealiseerd worden. Er wordt 
zoveel mogelijk afwegingsruimte bij de decentrale overheden 
(provincie, gemeente, waterschap) neergelegd. Dit maakt maatwerk 
mogelijk. 
 
Milieugroepen en burgers dienen alert te zijn en de ontwikkelingen 
in de buurt goed in de gaten te houden! Met het oog op dit alles 
organiseert de Brabantse Milieufederatie binnenkort voor de 
achterban een cursus over de Omgevingswet en de consequenties 
daarvan voor de lokale milieugroepen.  
 
Ga voor het hele bericht naar www.brabantsemilieufederatie.nl  
 
Heb je interesse in de cursus en/of wil je meewerken in de 
werkgroep Ruimtelijke Ordening van onze vereniging, laat het dan 
weten via info@natuurenmilieuheusden.nl 
 

 

 
 

Snelle fietsroute Den Bosch – Waalwijk 
Snelle fietsroutes zijn hot. Regelmatig verschijnen hierover artikelen 
in de krant. De afdeling De Langstraat van de Fietsersbond is actief 
betrokken bij de planvorming rondom de snelle fietsroute Den 
Bosch - Waalwijk. De provincie Brabant heeft een projectleider 
beschikbaar gesteld om deze route uit te werken. Antea’Group uit 
Oosterhout heeft de opdracht gekregen om dat gestalte te geven.  
 
Inmiddels hebben een tweetal zogenaamde expert-sessies 
plaatsgevonden. De vervolgstap nu is dat de Antea’Group de route 
gaat uitwerken. Op een aantal plaatsen krijgt de route te maken met 
planvorming rondom het GOL. Dit speelt o.a. bij de rotonde in 
Nieuwkuijk en het mogelijk verleggen van op- en afrit 43 
(Nieuwkuijk).  
 
De plan- en besluitvorming van het GOL gaat nog jaren duren. Met 
de snelle fietsroute wil de provincie echter vaart maken. Daarom is 
er voor gekozen om nu de gewenste route verder in detail uit te 
werken en die uitwerking leidend te laten zijn voor de MER 
rapportages van het GOL. Mogelijk dat dat kan leiden tot win-win 
situaties.  
 
(Bron: Nieuwsflits Fietsersbond De Langstraat) 
 

 
 

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters) 
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