
 

  
 
 
JAARVERSLAG Natuur- en Milieuvereniging MARKKANT 2020 
 
Dit jaarverslag heeft betrekking op de periode april 2020 tot en maart 2021. 
Normaliter vindt de jaarvergadering plaats in de maand maart. Vanwege Corona heeft er in maart 2020 
geen fysieke jaarvergadering plaatsgevonden maar pas op 1 december 2020. Tijdens deze jaarvergadering 
zijn enkele bestuursleden afgetreden, te weten de heren Ger van Dooren, Jan van der Heijden en Wim 
van Hooff. Ter vervanging is een tweetal nieuwe bestuursleden benoemd: Mevrouw Marloes Selten en de 
heer Ron Bekker. 
 
Bestuur 
Het bestuur is sinds december 2020 als volgt samengesteld: 
Peter von Meijenfeldt, voorzitter 
Hélène Claassen-Palstra, secretaris 
Marloes Selten, penningmeester 
Dorine Verheijden-Lels, lid 
Marius Aalders, lid 
Ivo Claessen, lid 
Ron Bekker, lid 
 
Het bestuur heeft in de periode april 2020 tot en met maart 2021 zes keer vergaderd. Dit is op een enkele 
uitzondering na, altijd digitaal gebeurd. 
Bij de bestuursvergaderingen zijn ook twee nieuwe leden als adviseur/klankbord aanwezig. Dit zijn Ruben 
van Huijgevoort en Cally Brandt. 
 
Aandachtspunten in 2020 
Het bestuur van Markkant heeft zich het afgelopen verenigingsjaar onder andere met de volgende zaken 
beziggehouden:  

• het volgen van en zo nodig, middels (bezwaar)procedures, in actie komen tegen het beleid van de 
gemeente Breda op onder andere het terrein van ruimtelijke ordening, mobiliteit, evenementen, 
afval en bomen; 

• deelname aan Natuurplein de Baronie, federatie van natuurverenigingen in de Baronie van Breda, 
samen met andere groene groepen uit de regio; 

• het verder uitwerken van een andere aanpak van zwerfvuil, in samenwerking met  Avans 
Hogeschool en de gemeente Breda;  

• de vergroening van de Bredase binnenstad, in samenwerking met het Ondernemersfonds 
Binnenstad Breda en de gemeente;  

• groene linten door Breda; 

• verspreiding van vogelhuisjes in Breda en omgeving; 

• invulling van het lidmaatschap van Milieudefensie; 

• voorbereidingen voor het Herinneringsbos/ Levensbos; 

• het actueel houden van de website en het versturen van de digitale nieuwsbrief; 

• Regionale Energie Strategie (RES) 
 



Natuurplein De Baronie 
Natuurplein De Baronie is een samenwerkingsverband tussen zeven natuurverenigingen in de regio Breda. 
Binnen de vereniging zijn enkele werkgroepen actief. Markkant neemt deel aan de werkgroep 
Leefomgeving, die invloed wil uitoefenen op het terrein van de ruimtelijke ordening. Verder beoogt 
Natuurplein in een zeer vroeg stadium betrokken te zijn bij ruimtelijke plannen van de gemeente 
(beginspraak). Natuurplein is bijvoorbeeld betrokken bij de plannen voor de Nieuwe Mark. 
 
Aanpak zwerfvuil/Stadsjutters Breda 
De stadsjutters maken met behulp van de Litterati-app foto’s van het gevonden zwerfvuil. De studenten 
van Avans verwerken de aard en locatie van het zwerfaval en geven die weer in een kaart van Breda. Op 
die manier komen de veroorzakers van zwerfvuil in beeld. Inmiddels zijn er meerdere tienduizenden items 
geraapt. De vervolgstap is om met stakeholders te bekijken hoe dit afval kan worden voorkomen. 
Ook wordt maandelijks de actie Schone singels en oevers in Breda gehouden. Samen met andere groepen 
worden er nog meer opruimacties georganiseerd.    
 
Vergroening van de Bredase binnenstad 
Markkant Breda werkt al langer samen met het Ondernemersfonds Breda aan plannen om de binnenstad 
te vergroenen. De Stadsweide (naast het Chasse-theater) is ingezaaid met wilde bloemen. Ook zijn er twee 
zitbank en een bijenhotel geplaatst. Vanwege corona is de geplande plukdag helaas niet door kunnen gaan.  
Verder wordt de vergroening van gevels onderzocht. 
 
Verspreiding van vogelhuisjes 
Ieder nieuw lid van Markkant ontvangt een door oud-bestuurslid Jan van der Heijden gemaakt vogelhuisje. 
Om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden zijn er in een aantal buurten, zoals 
Ruitersbos en Gerardus Majella, extra vogelhuisjes ter beschikking gesteld. Ook in Ulvenhout en 
Prinsenbeek is dat het geval. 
 
Website en digitale nieuwsbrief 
De vernieuwde website www.markkantbreda.nl biedt voldoende vindbare informatie en wordt regelmatig 
geactualiseerd. Op deze manier worden de leden geïnformeerd over nieuwe zaken en andere van belang 
zijnde ontwikkelingen. 
Via de digitale nieuwsbrief, die een maal per twee maanden wordt verspreid, blijven de leden op de hoogte 
van actuele zaken. 
 
Bezochte bijeenkomsten 
De bestuursleden hebben onder andere de volgende bijeenkomsten bezocht: 

• bestuurlijk overleg binnen Natuurplein de Baronie en deelname aan de werkgroepen Leefomgeving 
en Natuurontwikkeling; 

• ALV Natuurplein De Baronie; 

• bestuurlijk overleg met wethouder Paul de Beer; 

• Overleg met Ondernemersfonds Bredase Binnenstad over vergroening van de binnenstad; 

• Overleg met Avans en gemeente over de aanpak van zwerfvuil; 

• Bijeenkomst met raadsleden over zwerfvuil, hetgeen geresulteerd heeft in de motie ‘Breda in 2030 
zwerfafval vrij’; 

• Bijeenkomst over het park bij de Seelighkazerne; 

• World CleanUp Day; 

• Bijeenkomst Vereniging Markdal; 

• Bijeenkomst met Witteveen & Bos over de ontwikkeling van een bomen-app. 
 

 
 
Breda, juni 2021 

http://www.markkantbreda.nl/

