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natuurpunt oost-brabant 
regionale vereniging voor natuur en landschap 

Korte Samenvatting verslag van de online vergadering van de  Raad van Bestuur van 7 mei 2021 

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

Dhaenens, Saskia van den Berg, Bernard Lemaitre, Vera Reusens, Leen Kuijken, Arne Donders, 

Marc Op de Weerdt 

Verontschuldigd: Ronald Jacobs, Benny L’Homme

Personeel: Christine haenen 

1. Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 2 april

- punt Drej Oomen, Natuur.ambassadeurs dient verder te worden opgevolgd

- Het verslag wordt goedgekeurd

2. Jubileum 50 jaar NPOB

- volop in beweging, heel veel enthousiasme bij de afdelingen, veel goeie ideeën

- We zoeken nog enkele trekkers, vooral mensen die het terrein en de omgeving kennen en voor de

concrete uitwerking op terrein kunnen zorgen.

- we zullen snel terug op het terrein moeten gaan om concreter te werk te gaan

- aansluiting voor water is aanwezig

- geen afvoer voor afvalwater

- elektriciteit: hoogspanningscabine is in de buurt

- elektriciteit kan ook via een groep.

- Maandagavond 10 mei om 19u30 is er terug vergadering van de werkgroep, zodat alles verder kan

worden geconcretiseerd. Uitnodiging ook te sturen naar alle bestuursleden van NPOB

3. Meerjarenplan Mina 2022-2026

- probleem is het Mina-besluit en de herziening daarvan (met o.m. meer subsidies  voor thematische

werkgroepen)  dat nog steeds niet afgerond is waardoor de einddatum voor het indienen van het nieuw

meerjarenplan steeds achteruit is geschoven.

- Margriet heeft de een ontwerp van de Meerjarennota NPOB  klaar op de cijfers na, tabellen en cijfers

gaat Christine de volgende weken nog aanvullen.

- De volgende Raad van Bestuur (begin juni) zal  een halve vergadering besteden aan een grondige

discussie en afronding van de Meerjarennota NPOB.

- Ondertussen zal  Margriet de actuele versie  doorspelen aan Leen, die het dan met eventuele op- en

aanmerkingen aan Margriet. Op basis hiervan zal Margriet een ontwerp doorsturen naar de  leden van de

Raad van Bestuur en dit  op uiterlijk 28 mei (met ook de cijfers e.d.).  Zodoende kan iedereen het grondig

bestuderen en verinnerlijken om het dan de week daaropvolgend op de Raad van Bestuur te bespreken en

finaal goed te keuren.

4. Beleidswerkgroep en beleidsdossiers

a. Rapportage

- Bezwaren:

- GWW Tienen

- Bomenkap zeer oude en waardevolle bomen Schoolstraat Kortenaken

- Landen  GWW

- Linter rundveestal

- GWW Geetbets

- GWW Linter en Zoutleeuw

- Kampenhout Slipschool

- GWW Lubbeek
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 Beroepen: 

  - Woonuitbreidingsgebied Comperenberg Kortenaken 

  - Verkaveling Cuistombuild Waanrode 

  - GWW    

 

- Ondersteuning: 

  - Bescherm-ons-landschap-vergadering 7/5 in Kortenberg betreft gebouw waterwinning in open ruimte 

  - Ruiming grachten Heibos 

  - Aanlevering van droogtestressidicatoren 

 

- Belangrijk: 

  - ongunstig advies van ANB voor GWW in Boutersem. 

  - gunstig advies van de Dienst Water voor impact ophoging in Wolfsdonk 

  - kanalen Geetbets: de uitstapladdertjes werden geplaatst 

  - verkaveling Holle Weg Rotselaar werd goedgekeurd.  Buren overwegen Beroep bij RVVB.   

  - verkaveling Dennenlaan Rotselaar: wij gaan mee naar RVVB als tussenkomende partij en zullen    

    kosten delen met Bos+. 

 

- Te doen (voorlopige lijst): 

  - Beroep GWW Tiensebaan Kortenaken 

  - Beroep GWW Langestreepstraat Kortenaken 

  - Bezwaar GWW Bekkevoort 

  - Bezwaar GWW Kortenaken 

 

b. Verslag vergadering  Beleidswerkgroep  6 mei  

- Frederik Mollen heeft een toelichting gegeven over enkele lopende beleidsdossier in de sfeer van 

ruimtelijke ordening en vergunningen:  het Omgevingsloket, 

  Mogelijke aanpassing van de wetgeving mbt beroepsmogelijkheden,( . 

  Daar gaat een petitie voor rond om dit tegen te gaan),. ( dit wordt opgenomen in nieuwsbrief aan 

afdelingen), verduidelijking rond ‘beleidsmatig gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen 

  . 

- beslissing om rond de grondwaterwinningen een brief te sturen naar de verschillende gemeenten - 

Stikstofbeleid: 

  - Ministeriële instructie uitgevaardigd in afwachting van een definitief PAS-kader: vergunningen 

tijdelijk en strenger.  

  - er loopt een petitie ‘Levend Land’ bij Natuurpunt. Oproep aan iedereen om die te tekenen: 

https://www.natuurpunt.be/pagina/teken-de-petitie-voor-een-leefbare-landbouw-een-levend-land. Ook 

deze petitie wordt toegelicht in de nieuwsbrief aan de afdelingen. 

 

Ronald en Sam worden bedankt voor hun inzet en gedrevenheid. 

 

5. Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid 

- we veranderen van Ethias naar de verzekering AIG via Natuurpunt.    Alle gegevens worden  aan NP 

bezorgd. 

Vera wordt bedankt om dit uit te zoeken. 

 

6. Tijdschrift 

a. Terugblik 2021/2 

- dit nummer is ook nog naar de niet-hernieuwden gezonden (nog ca. 600) 

 

b. Redactie lustrum 2021/3 

- volgend tijdschrift wordt het lustrumnummer met focus op 19 september, met een blik achteruit en een 

blik vooruit.. 

- Belangrijk is dat moed en inspiratie wordt geput uit voorbeelden van het verleden.   Ook toen bleken 

dingen eerst niet mogelijk en zijn dan toch gerealiseerd.  Bedreigingen werden omgezet naar kansen.   

https://www.natuurpunt.be/pagina/teken-de-petitie-voor-een-leefbare-landbouw-een-levend-land
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- maar toch vooral een beeld voor de toekomst ontwikkelen.  X jaar vooruit: hoe 30% natuur realiseren in 

onze gemeente. Per afdeling posters aanmaken rond dit thema in functie van de startdag. 

- in het tijdschrift in het gedeelte van de subregio’s kan dit ook aan bod komen: wat is er vroeger geweest 

en wat kan het worden. 

- Dit zal opgepakt worden  in de Nieuwsbrief aangevuld met de conclusies van de vergadering van 

de werkgroep van  maandag  10 mei.. 

- Deadline voor het tijdschrift is 19 juli. 

- in de marge: ingescande dossiers uit het verleden zullen ook online gezet worden. 

 

7. Ledenwervingscampagne 

- Jan zorgt voor cijfers 

- QR-code is aangemaakt en kan aangebracht worden op pancardes, kunnen ook gepersonaliseerd worden 

voor de afdelingen zelf.  Christine kan ze bezorgen 

. 

- Luc Nagels heeft ook banners en ledenwervingsbordjes ontworpen, deze zullen nog een bekeken worden 

en in de nieuwsbrief opgenomen met met oproep naar wie o.a. QR-code wil, wordt dan op maat 

gemaakt       

- . 

 

8. Zoom 

- we hebben een abonnement op Zoom aangeschaft, dit kan gereserveerd worden (via Christine), 

voorlopig alleen voor de afdelingen, om dubbele boekingen te vermijden 

 

9. Varia 

- Saskia: Diest:  Run for Nature gaat door, beperkt tot max. 50 deelnemers: reeds volzet 

  (op facebook) 

- Bernard: probleem van fietstochten door onze natuurgebieden die online gezet worden via Routeyou, 

  Volgende week masterclass hierover. 

 

  https://www.routeyou.com/nl/event/view/993/routeyou-masterclass-geavanceerd-routes-maken 

- Frans : stuurt verslag KULeuven rond onderzoek Prof Verstraeten in beekvalleien door 

- Margriet: nu alles terug kan opstarten : oproep aan iedereen om activiteiten te plannen  

- Yves: Leuven: viering in Vlierbeek 15 en 16 mei 

- Leen: Leuven: voorzitterswissel: van Yves naar Willem Laermans en Leen als co-voorzitter 

 

 
Verslag: Jan Van den Bergh 

 

 


