JAARVERSLAG Natuur- en Milieuvereniging MARKKANT 2016
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Peter von Meijenfeldt, voorzitter
Hélène Claassen-Palstra, secretaris
Wim van Hooff, penningmeester
Dorine Verheijden-Lels, lid
Ger van Dooren, lid
Jan van der Heijden, lid
Marius Aalders, lid
Het bestuur heeft sinds de ledenvergadering van 21 maart 2016 vijf keer
vergaderd.
Aandachtspunten in 2016
Het bestuur van Markkant heeft zich het afgelopen verenigingsjaar onder
andere met de volgende zaken beziggehouden:
• de uitvoering van het bomenbeleid van de gemeente Breda en in relatie
hiermee het verlenen van kapvergunningen;
• plantgoedactie De Bloeiende Tuinen van Breda;
• het volgen van en zo nodig (middels procedures) in actie komen tegen
het beleid van de gemeente Breda op het terrein van de ruimtelijke
ordening en handhaving;
• de samenwerking met de andere groene groepen uit de regio; dit heeft
geresulteerd in de oprichting van Natuurplein Baronie, federatie van
natuurverenigingen in de streek Baronie van Breda;
• het verwerven van donaties, die zijn ingezet voor de aanschaf en
plaatsing van buitenmeubilair (zitbank, rolstoelpicknicktafel) en de
renovatie van het rolstoelpad in het Ulvenhoutsebos;
• de inzet van de zwerfvuilvrijwilligers;
• de geplande verbreding van de A58 met bijbehorende op- en afritten;
• de geplande aanleg van windmolens langs de A16;
• de toekomstvisie voor Markkant;
• de begeleiding bij maatschappelijke stage van middelbare scholieren;
• het actueel houden van de website en het versturen van de digitale
nieuwsbrief.
Website en digitale nieuwsbrief

Door het plaatsen van actuele informatie op de website van Markkant
www.markkantbreda.nl worden de leden geïnformeerd over nieuwe zaken en
andere van belang zijnde ontwikkelingen.
Via de digitale nieuwsbrief blijven de leden op de hoogte van actuele zaken.
Leden, die niet over internet beschikken, ontvangen een papieren exemplaar
van de nieuwsbrief.
Zwerfvuilproject
Een kleine veertig vrijwilligers zetten zich actief in om regelmatig het zwerfvuil
in delen van de openbare ruimte op te ruimen. Dit draagt bij aan een schonere
leef- en recreatieomgeving.
Buitenmeubilair
Dankzij een donatie van Rotary is er een rolstoelpicknicktafel in het Mastbos
geplaatst en dankzij de donatie van een particulier een zitbank in het
Ulvenhoutsebos.
Door donaties van Maria Mediatrix, Thebe Extra en LandStad De Baronie en
met hulp van Staatsbosbeheer is het mogelijk geweest om de renovatie van het
rolstoelpad in het Ulvenhoutsebos uit te voeren.
Bezochte bijeenkomsten
De bestuursleden hebben onder andere de volgende bijeenkomsten bezocht:
• het wekelijks overleg tussen de groene groepen in de regio, overgaand in
het overleg binnen Natuurplein Baronie;
• Brabantse Milieu Federatie: deelname aan Dagelijks Bestuur Raad van
Aangeslotenen;
• Coördinatiegroep van A58 naar Beter;
• Jaarvergadering van de Vereniging Markdal, duurzaam en Vitaal;
• Meet & Match van Betrokken Ondernemers;
• Bijeenkomst ‘De levende Tuin’;
• Klankbordgroep m.e.r Windenergie A16;
• Bijeenkomst LandStad De Baronie;
• Bijeenkomsten over mestdialoog;
• Bijeenkomst met zwerfvuilvrijwilligers;
• Bijeenkomst van Breda Actief voor jeugdige zwerfvuilvrijwilligers;
• Bijeenkomst over 380kV-hoogspanningstracé;
• Bijeenkomst over het nieuwe omgevingsplan;
• Bijeenkomst over duurzame Groene Rith.
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