Missie
De Natuur- en Milieuvereniging Markkant Breda versterkt schoonheid van landschap,
natuur en milieu in de regio Breda.
Doelen voor de regio Breda
Behoud en versterking van landschap dat aantrekkelijk is voor mens, flora en fauna, een
rijke en gevarieerde natuur en een schoon milieu d.w.z. lucht, grond en water.
Middelen
Markkant Breda zoekt intensieve samenwerking met organisaties in de regio, die op
thema’s dezelfde doelen nastreven, zodat strategische verbinding ontstaat. De duur en
de aard van de samenwerking met derden is afhankelijk van het onderwerp. Zo ontstaan
wisselende allianties, worden overeenkomsten gezocht en wordt gekeken naar nieuwe,
creatieve ideeën van anderen, zoals: Transition Town (http://ttbreda.ning.com )Breda
Energiek http://www.bresbreda.nl , enz.
Voor bovenregionale items wordt samenwerking gezocht met bovenregionale partners
zoals BMF, Brabants Landschap en Natuurmonumenten en wordt geaccentueerd wat
gemeenschappelijk kan worden gedaan.
Markkant Breda werkt in principe onafhankelijk van subsidie. Wel worden plannen en
projecten geëntameerd en uitgevoerd in samenwerking met overheden (provincie,
gemeente, Staatsbosbeheer, waterschappen, Rijkswaterstaat) en andere private
organisaties, die financiële bijdragen kunnen verlenen.
Markkant Breda werkt samen met en/of is aangesloten bij andere overkoepelende of
gespecialiseerde gelijkgezinde organisaties met zelfde doelstellingen, zoals de Brabantse
Milieufederatie BMF, de federatie Natuurplein De Baronie en de Vereniging Markdal.
Onze leden zijn daarmee niet automatisch lid van een koepel.
De leden van Markkant Breda betalen een jaarlijkse contributie van minimaal 9 euro.
Organisatiestructuur
Veel thema’s vallen onder de noemers landschap, natuur en milieu. De hoeveelheid
thema’s stijgt uit boven de krachten van het beperkte aantal bestuursleden. Daarom
worden themagroepen van vrijwilligers gevormd met telkens een benoemd groepslid als
‘linking pin’ naar het bestuur.
Gedacht wordt aan:
- een werkgroep landschap (banken, paden, planologie),
- een werkgroep natuur (bomen, groenvoorzieningen, bijen en vogels, enz.) en
- een werkgroep milieu (zwerfvuil, CO2 uitstoot, fijnstof, enz.).

Bovenregionale onderwerpen (A 58, 380 KV, enz.) vallen niet binnen een werkgroep. Die
worden samen met de BMF opgepakt door een of meerdere vertegenwoordigers van
Markkant Breda.
Bij de werkgroepen kunnen vrijwilligers zich tijdelijk (voor de duur van het thema) of
permanent aansluiten. De werkgroepen bepalen zelf hoe vaak zij vergaderen en waar.
De werkgroepen kunnen ook beschikken over een budget. Over de gang van zaken
moeten ze naar het bestuur te rapporteren.
Werkwijze
Tot op heden is veel inbreng van Markkant Breda een reactie op een vraag of een
gesignaleerd probleem. Het lijkt ook goed om haalbare thema’s proactief op de agenda
van de regio Breda te zetten. Ook werkgroepen kunnen zelf en in overleg met het
bestuur thema’s bedenken en op de agenda zetten.
Het bestuur is belast met het vasthouden van de grote lijnen, het voorkomen van dubbel
werk en het ondersteunen van de werkgroepen met kennis en kunde. Het versterkt ook
de netwerken met andere groepen in de regio en informeert zich over wat speelt zodat
uitwisseling van informatie en het aangaan van allianties mogelijk wordt. Het bestuur
zorgt voor (digitale) communicatie met de werkgroepleden, met andere groepen, met
bovenregionale organisaties en met de samenleving als geheel. Het vertegenwoordigt
Markkant Breda als dit wordt gevraagd c.q. daartoe aanleiding is. Alle huidige
activiteiten blijven gewoon op de agenda staan zolang daartoe aanleiding is en worden
uitgevoerd door degenen die daar ook nu mee bezig zijn, echter zo veel mogelijk
ondersteund door een werkgroep. Daarmee wordt ook de uitvoering gemakkelijker
overdraagbaar. Vele handen maken bovendien lichter werk.
Uiteraard zorgt het bestuur ook voor de organisatie van de vereniging en legt het
verantwoording af aan de leden.
Plannen en projecten
Het bestuur van Markkant houdt zich onder andere met de volgende zaken bezig:
• het bomenbeleid van de gemeente Breda en het beleid van de verlening van
kapvergunningen;
• het evenementenbeleid van de gemeente Breda;
• het bomenplantproject Bloeiende tuinen van Breda, met een ledenactie
Fruitbomen: aanbod om ecologisch gekweekte fruitbomen aan te schaffen;
• het onderhouden en actualiseren van de website en het meerdere malen per jaar
versturen van de digitale nieuwsbrief;
• het verwerven van donaties, die zijn ingezet voor de aanschaf en plaatsing van
zitbanken en rolstoelpicknicktafels;
• de inzet van de zwerfvuilvrijwilligers;
• de geplande verbreding van de A58 met bijbehorende uitbreiding van knooppunt
Annabosch en aanpak van beekpassages, bijv. Markdal;
• medewerking aan het realiseren van ‘ommetjes’ door de Brabantse Milieu
Federatie;
• toekomstvisie voor Markkant;
• 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 begeleiding van middelbare scholieren bij hun maatschappelijke stage;
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de samenwerking met de andere groene groepen uit de regio;
park Wolfslaar: wat gebeurt er met het park bij commerciële uitbating;
een bestuurslid is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van de BMF,
een bestuurslid is vertegenwoordigd in het bestuur van de federatie Natuurplein
De Baronie; een bestuurslid is vertegenwoordigd in het Natuurpleinoverleg (v/h
Wolfslaaroverleg);
de consequenties van de Omgevingswet voor het toekomstige beleid in de
gemeente Breda.

