JAARVERSLAG Natuur- en Milieuvereniging MARKKANT 2017
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 2017 vijf keer vergaderd.
Daarnaast heeft het bestuur in februari 2018 een brainstormbijeenkomst gehouden over het
profiel van de vereniging. Deze bijeenkomst was vooral gericht op het vergroten van de
herkenbaarheid van Markkant Breda en het waarborgen van het voortbestaan.
Aandachtspunten in 2017
Het bestuur van Markkant heeft zich het afgelopen verenigingsjaar onder andere met de
volgende zaken beziggehouden:
• het volgen van en zo nodig (middels procedures) in actie komen tegen het beleid van
de gemeente Breda op het terrein van ruimtelijke ordening en handhaving, bomen en
evenementen;
• deelname aan Natuurplein de Baronie, federatie van natuurverenigingen in de Baronie
van Breda, samen met drie andere groene groepen uit de regio;
• het verwerven van donaties voor de aanschaf van buitenmeubilair;
• de inzet van de zwerfvuilvrijwilligers;
• fruitbomenactie ‘De bloeiende tuinen van Breda’
• de organisatie van de BN DeStem Tuinaward;
• overleg met Milieudefensie;
• vergroening van sportparken en schoolpleinen;
• voorbereidingen voor het Herinneringsbos;
• 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 een stichting voor goede doelen is er een rolstoelpicknicktafel in het
Liesbos geplaatst.
BN DeStem Tuinaward
Samen met BN DeStem heeft Markkant het initiatief genomen voor een tuinenwedstrijd. Via
een oproep in de krant konden bewoners uit West-Brabant hun tuin aanmelden voor
deelname. Door een jury zijn alle tuinen beoordeeld en de vier hoogst scorende tuinen in de
categorieën stadstuin en landelijke tuin bezocht. Over de acht eigenaren van deze tuinen is
tijdens acht opeenvolgende weken een artikel in BN DeStem verschenen. Uiteindelijk is er in
beide categorieën een winnaar uitgekozen en heeft de winnaar in de categorie landelijke
tuinen de wisseltrofee ontvangen.
Bezochte bijeenkomsten
De bestuursleden hebben onder andere de volgende bijeenkomsten bezocht:
• bestuurlijk overleg binnen Natuurplein de Baronie en binnen aan de werkgroep
Leefomgeving;
• deelname werkgroep Leefomgeving van Natuurplein de Baronie;
• bestuurlijk overleg met wethouder Paul de Beer;
• 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;
• Naar Buiten Fair van Staatsbosbeheer;
• Bijeenkomst LandStad De Baronie;
• Bijeenkomst met zwerfvuilvrijwilligers;
• Bijeenkomst van Breda Actief over maatschappelijke stage voor scholieren;
• Bijeenkomst over het nieuwe omgevingsplan;
• Bijeenkomsten over ontwikkelingen in de Rith.
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