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  natuurpunt oost-brabant 
  regionale vereniging voor natuur en landschap 
 

Synthese kernpunten online vergadering van de  Raad van Bestuur van 2 april 2021   

 

Aanwezig: Hugo Abts, Jan Van den Bergh, Margriet Vos, Sam Bennekens, Yves Vanden Bosch, Frans 

Dhaenens, Saskia van den Berg, Paul van Leest, Ronald Jacobs, Bernard Lemaitre, Vera Reusens, Luc 

Vervoort, Leen Kuijken, Arne Donders 

Verontschuldigd: Benny L’Homme 

Personeel: Christine Daenen 

Gast: Drej Oomen 

 

1.Handhaving en openstelling van onze natuurgebieden 

Toelichting door Drej Oomen:  De druk op onze natuurgebieden is enorm toegenomen door de forse 

stijging van het aantal wandelaars en andere ‘gebruikers’ die niet altijd respectvol met de natuur 

omgaan. Om dat enigszins op te vangen is er naast de bijzondere veldwachters daarom een bijkomende 

functie in het leven geroepen, namelijk de Natuur.ambassadeurs. Deze worden aangesteld door een 

overeenkomst te sluiten zowel met de plaatselijke afdeling of beheerteam als met Natuurpunt Beheer 

(Mechelen). 

Wij vinden het belangrijk dat de ambassadeurs vooral de juiste boodschap uitdragen. Hoe kunnen we 

dat goed kaderen binnen onze regionale werking. 

We gaan dit concept binnen Natuurpunt Oost-Brabant nader bekijken en promoten en over de 

hele problematiek reflecteren.  Gevraagd wordt aan Luc en Pieter een datum om af te spreken 

met de conservators, beheerteams en voorzitters van de afdelingen. Dit naar analogie met de 

NPOB werkgroep Beleid maar dan voor conservators en beheerteams. 

 

2. Kennisgeving samenvatting verslag en goedkeuring verslag Raad van Bestuur 

- Ten behoeve van de afdelingen werd vanaf nu ook een samenvatting van het verslag gemaakt en op de 

medewerkerssite geplaatst.  

- Het verslag van 5 maart 2021 wordt goedgekeurd. 

 

3. Rapportage MINA-voortgangsrapport 2021 en stand van zaken Meerjarenplan MINA 2022-

2026 

- Voortgangsrapport 2021.   

   Voortgangsrapport is ingediend. Margriet en Christine worden bedankt om dit tot een goed einde te 

brengen. 

- Meerjarenplan: hiervoor hebben we nog tijd tot  juni. 

  Tegen volgende Raad van Bestuur of deze van juni zal het concept volledig zijn.  

  Een tiental dagen voor de Raad van Bestuur  (nvdr: wordt RvB juni) wordt de tekst naar iedereen 

doorgestuurd. De helft van deze vergadering van de RvB zal dan hieraan nog besteed worden zodat 

visie en meerjarenplan bij iedereen wordt verinnerlijkt. 

 

4. Rapportage beleidswerkgroep en beleidsdossiers 

- Acties rond grondwaterwinningen in Geetbets, Zoutleeuw, Kortenaken en Landen 

- Bezwaar Linter rundveestal 

- Hoorzitting Holle weg Rotselaar 

- Beroep tegen appartementen in Waanrode 

- Bezwaar bomenkap in Schoolstraat Kortenaken 

- Beroep tegen verkaveling geklasseerd dorpsgezicht in Attenrode 

 

Verdere opvolging van: 

- Slipschool Kampenhout (Tine Bergmans) 

- Dennenlaan Rotselaar: verkaveling van groot bos: naar Raad voor Vergunningsbetwistingen: 
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vereniging BOS+ wil meedoen: OK, kosten delen door twee. 

- Ruimtelijk beleidsplan deputatie  

- Adams Bekkevoort beroep  

- Gunstig advies Geitestal Kortenaken 

- Woonuitbreiding Kortenaken 

- De problematiek rond verkavelingen en aansnijden woonuitbreidingsgebieden gaat door de werkgroep 

worden aangepakt.  Er zal info hierover naar alle voorzitters worden rondgestuurd.   Artikel hierover 

komt in het volgende tijdschrift. Woonuitbreidingsgebied teniet doen zonder compensatie kan. 

- Er is er een onderhoud gepland met resp. Jorgen De Vriese en Deputé Tom Dehaene van de provincie 

over de ijzerenweg (fietsweg of fietsautostrade) 

- drietal reacties en een zeer positieve op oproep om mee te werken aan de beleidswerkgroep. 

We sturen nogmaals een oproep via de Nieuwsbrief naar actieve medewerkers van de afdelingen 

om deel te nemen aan de NPOB beleidswerkgroep en om lijst te vervolledigen.  

5. Opstart activiteiten 

 Alle ingeleverde activiteiten zijn onder de Focus-activiteiten geplaatst. Er worden enkel 

bubbelactiviteiten opgenomen. 

- Leuven, Lubbeek, Velpe-Mene: werken met pancartes 

- Groene vallei: enkel individuele zoekactiviteiten 

- Haacht: alles afgelast 

- Diest: werkdagen zijn wel doorgegaan.  Run For Nature: wordt individueel. 

- Geetbets: wandeling met QR-code. 

  huis-aan-huis-folder voorbereid die dus in de gemeente wordt verspreid 

- Leuven: container van Natuurpunt op 15 en 16 mei. Afhankelijk van de toestand van de Corona- 

  pandemie al dan niet wandeling in groep. 

 

6. Jubileum en ledenwerfcampagne 

- dinsdag 13 april vergadering hieromtrent 

- verslag komt op medewerkerssite 

- begin volgende week uitnodiging verzenden naar alle afdelingen, met daarin o.m. oproep en uitleg om 

poster te maken en deelname aan vergadering van 13/4 

- de ledenwerfcampagne zal op 13/4 verder worden uitgewerkt. 

 

7. Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid 

Aanbod vanuit NP wordt onderzocht en vergeleken met de huidige polis bij Ethias. 

 

8. Tijdschrift Natuur en Landschap nr 2, 2021:  verschijnt op 29 april 

 

 

9. Varia 

- online vergadering via Zoom: We overwegen om zelf zoomruimte aan te kopen.  Zo kunnen wij het 

ook aan onze afdelingen aanbieden.  Zou 139,9 euro per jaar en per licentie kosten. 

  Christine gaat nog eens goed na wat de precieze kost is, en op basis hiervan kan dit 

geoperationaliseerd worden (nvdr: is inmiddels gebeurd) 

 

 
Verslag: Jan Van den Bergh 


