Jaar overzicht Markkant 2014
In het werkjaar2014-2015 heeft het bestuur vergaderd op:
28 april, 2 juni, 11 september, 5 november, 2014
13 januari 2 maart. 2015
De jaarvergadering vond plaats op 31 maart 2014
Bestuursleden zijn G.J. van Dooren voorzitter, secretaris tot september 2014 Jos
Brok, penningmeester Gerda Elshove, leden Stan Broos, Jan van der Heijden,
Mathieu van Bemmel, Dorine Verheijden
Bestuurssamenstelling. De omvang van het bestuur is te gering om alle taken
uit te voeren.
De vacature voor het secretariaat is nog niet ingevuld. Gerda Elshove neemt de
taak van het penningmeesterschap nog steeds waar waarvoor dank.
Aandachtspunten in 2014 waren:
De ontwikkelingen bij de Klokkenberg, de wijzigingen aan de A58, de
ontwikkelingen bij de stadslandbouw, Het bestemmingplan Breda Zuid,
bestemmingsplan Breda Noord. De aanleg van het Hoogspanningsnet 380 KV.
De nota waardevolle bomen en het kap vergunningen beleid, de procedure bij
het containerveld aan de Dr. Deken Dircxkweg, het geding Mastdreef 19
vanwege ongeoorloofde uitbreiding,
Website
Om de communicatie met de leden en belangstellenden te verbeteren zijn er
voorbereidende activiteiten ontwikkeld voor een eigen website.

Nacht van de Nacht
De nacht van de Nacht is een succes geworden ruim 100 deelnemers hebben vol
enthousiasme deelgenomen. Aan de gemeente is een brief verzonden met het
verzoek de verlichting van de openbare gebouwen en kerken s’avonds na 23 uur
uit te schakelen.
Watertappunt en zitbanken
Dankzij de inzet van Gerda Elshove en Jan van der Heijden zijn er giften
ontvangen van Maria Mediatrix en het bestuur van gemeenschapshuis
Overakker waardoor er in het Markdal en het Ulvenhoutsebos banken geplaatst
konden worden. Bij de Duivelsbrug is een watertappunt geplaatst. Bij de
feestelijke ingebruikname was een afvaardiging van de zusters van Mater Dei
aanwezig. Nieuwe plannen zijn gericht op renovatie van de rolstoelpaden in het
Ulvenhoutse bos en Mastbos.
Groene groepen
Een afvaardiging van de groene groepen komen op maandagmorgen bij elkaar
om actuele zaken op het terrein van de ruimtelijke ordening te bespreken en
indien nodig gebruik te maken van wettelijke regelingen om in te spreken of
bezwaar te maken.
Zwerfvuil
Een groot aantal van de mensen die wegbermen schoonhouden zijn op 30
oktober in het MEC bij elkaar geweest voor de jaarlijkse dankjewel bijeenkomst.
Een imker heeft informatie gegeven over de bijenstand. Alle aanwezigen hebben
een potje honing ontvangen.
Koninklijke onderscheiding
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op zondag 2 november heeft jan van der
Heijden een koninklijke onderscheiding ontvangen. Een groot aantal
belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om Jan en Miriam te
feliciteren.
Nieuwsbrief
De inhoud van de nieuwsbrieven die dit jaar verschenen zijn gaven veel
plaatselijke en landelijke informatie over Natuur en Milieu.

