JAARVERSLAG Natuur- en Milieuvereniging MARKKANT 2015
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Peter von Meijenfeldt, voorzitter sinds 10 november 2015
Dorine Verheijden-Lels, voorzitter a.i. tot 10 november 2015, nu lid
Hélène Claassen-Palstra, secretaris sinds 10 november 2015
Gerda Elshove, penningmeester
Ger van Dooren, lid
Jan van der Heijden, lid
Marius Aalders, lid sinds 10 november 2015
Het bestuur heeft sinds de ledenvergadering van 10 maart 2015 vijf keer
vergaderd.
Op 10 november 2015 heeft er een extra ledenvergadering plaatsgevonden
in het Milieu Educatief Centrum Wolflaar.
Aandachtspunten in 2015
Het bestuur van Markkant heeft zich het afgelopen verenigingsjaar onder
andere met de volgende zaken beziggehouden:
• het bomenbeleid van de gemeente Breda en in relatie hiermee het
beleid voor het verlenen van kapvergunningen;
• het opzetten van de website en het vervangen van de papieren
nieuwsbrief door een digitale versie;
• 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 op- en afritten;
• medewerking aan het realiseren van ‘ommetjes’ door de Brabantse
Milieu Federatie;
• de 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;
• de samenwerking met de andere groene groepen uit de regio;
• park Wolfslaar.
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Extra ledenvergadering 10 november 2015
Deze vergadering was mede bedoeld om tussentijds een drietal nieuwe
bestuursleden te benoemen. Peter von Meijenfeldt is als voorzitter
benoemd, Hélène Claassen-Palstra als secretaris en Marius Aalders als lid.
Naar verwachting wordt in de ledenvergadering van 21 maart 2016 de
nieuwe penningmeester benoemd. Dan is het bestuur op volle sterkte om
zijn taken te kunnen uitvoeren.
Tevens is tijdens deze ledenvergadering gediscussieerd over die punten
waarop Markkant zich in de toekomst moet richten binnen de
aandachtsgebieden landschap, natuur en milieu.
Het idee is om in de vorm van werkgroepen te gaan werken. Binnen deze
werkgroepen kunnen naast bestuursleden ook leden of vrijwilligers aan een
bepaald onderwerp werken.
Website en digitale nieuwsbrief
In de eerste helft van 2015 is de website van Markkant, met als naam
www.markkantbreda.nl van start gegaan. Op die manier is het mogelijk om
leden en belangstellenden snel over nieuwe of actuele zaken te informeren.
Het einde van de vertrouwde, groene papieren nieuwsbrief komt in zicht.
Deze zal vervangen worden door een digitale versie. De leden die geen
internet hebben, zullen een papieren exemplaar blijven ontvangen.
Zwerfvuilproject
Dankzij de inzet van een kleine veertig vrijwilligers wordt in delen van de
openbare ruimte zwerfvuil opgeruimd. Dit draagt bij aan een schonere leefen recreatieomgeving.
Buitenmeubilair
Door donaties van Stichting Overakker, Rotary Breda-Zuid, de Vrienden van
het Chassé en particulieren is het mogelijk geweest drie zitbanken en twee
rolstoelpicknicktafels te plaatsen.
Bezochte bijeenkomsten
De bestuursleden hebben onder andere de volgende bijeenkomsten
bezocht:
• het wekelijks overleg tussen de groene groepen in de regio;
• lentebijeenkomst van het MEC over zwerfvuil;
• voorlichtingsavond van de gemeente over handhaven;
• onderzoek Raad van State t.b.v. bezwaren tegen bestemmingsplan
Buitengebied Breda-Zuid;
• Nacht van de Nacht;
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• Brabantse Milieu Federatie: deelname aan Dagelijks Bestuur Raad
van Aangeslotenen;
• Coördinatiegroep van A58 naar Beter;
• Jaarvergadering van de Vereniging Markdal, duurzaam en Vitaal;
• Hubb 88, bijeenkomst over duurzaamheid in Breda;
• Buitenfair van Staatsbosbeheer;
• Meet & Match van Betrokken Ondernemers.
Breda, maart 2016
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