NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VMBH IN GEBOUW
DE HUMMEL TE HEERJANSDAM OP 10 OKTOBER 2006
Aanwezigen: 18 leden, waarvan 3 bestuursleden en 3 uitgenodigde sprekers (zie bijgaande presentielijst,
bijlage 1).
Er is bericht van verhindering ontvangen van fam. Valster en dhr. Kamerling.
A. Huishoudelijk gedeelte
Opening en mededelingen.
De voorzitter, Arie Buitendijk, heet de aanwezigen welkom en kondigt een extra presentatie in de pauze aan
over het Waalpad.
De notulen van 2005
Deze leveren geen commentaar op en worden daarmee vastgesteld.
Activiteitenoverzicht
De activiteiten voor het afgelopen jaar 2005/2006 betreft vooral de activiteiten van de kartrekkers.
Vooral de puinbreker heeft voor veel werk gezorgd en nog steeds. Ook de gemeente maakt het de
puinbreker steeds moeilijker.
De vestiging van een kynologenvereniging was aanleiding tot verweer.
Bouwactiviteiten aan de Aardbeidreef lverde geen kartrekker op dus ook geen actie onzerzijds.
In het milieuplatform zorgt onze vereniging (met de dorpsraad) voor Heerjansdamse vertegenwoordiging.
e
Het pad langs de Waaloever met diverse activiteiten o.a. met de jeugd en elke 1 zaterdag met verschillende
vrijwilligers voor het reguliere onderhoud. In samenwerking met Activiteiten Vereniging Heerjansdam, die ons
onderdak biedt.
Een programma voor de inzameling van lege batterijen via de scholen en de lokale middenstand is in gang
gezet.
Samenwerking met de St. Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard (StNLZW) voor ruimtelijke inpassing
van nieuwe (natuur)ontwikkelingen.
Financieel verslag en Kascontrole.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Jan Valster en Willem Monshouwer, hebben het financiële jaar
2005 goedgekeurd.
Erno Thedinga en Andries Alderliesten hebben zich kandidaat gesteld voor het jaar 2006. Willem
Monshouwer is bereid voor de continuïteit mede zitting te nemen.
Bestuur.
Het huidige minibestuur dient te zorgen voor het overzicht van de vereniging.
Arno Hol is daar aan toegevoegd en na deze vergadering ook officieel.
Toekomst van de vereniging.
Hoe overleven we de afname van bestuurders? Een algemeen probleem bij vele verenigingen.
Wie wat wil moet maar langs komen en zelf de kar willen trekken.
We moeten zorgen voor voorlichting. Proberen jeugd en ouders te bereiken met onze activiteiten.
Samenwerken met StNLZW, de vogelwerkgroep en anderen.
In voorkomende gevallen eventueel op de barricaden (hr. Schop).
Er is sprake van een twee sporen beleid: educatie en een vinger aan de pols.
Vanuit de rondvraag.
De Puinbreker.
Beroep via RvS. De vergunning is deels vernietigd. Actie de provincie.
De gemeente wilde de breker eerst toelaten, maar nu is men tegn het verlenen van een vergunning.
De gronden van bezwaar zijn slecht, dus de VMBH maakt bezwaar wegens te weinig argumenten. (50-50
kans).
Hr. v.d. Ent: ook scheepsdiesel geeft fijnstof. Volgens het waterschap tot in de achterhoek.
Mw. v.d. Kamp: Langs de Randweg en de Molenweg zijn de gevels overal vervuild.
Arno Hol: De milieudienst Zuid-Holland-zuid kan ook onderzoeken.

Piet v.d. Pas: In heel Nederland is er fijnstof en grof stof, dat je op tuinmeubelen ziet. Er zijn meetpunten ook
in de omgeving.
Hr. v.d. Ent: De nieuwsbrief heeft een overlap met de dorpsraad. Polder Buitenland.
Normen komen uit Europa. Te veel projecten vallen stil. Inmiddels is het zout (zeewind) in de normen
afgetrokken.
Hr. Tedinga: vraagt naar de vuilinzameling langs de Oude Maas. Dat vindt plaats vanuit Barendrecht in
samenwerking met het Natuur en recreatieschap.
Komt er naast de inzameling van batterijen ook iets voor cartridges?
Er is behoefte aan extra glasbakken.
Opm. De notulen ook naar de Dorpsraad sturen.
B. Informatief gedeelte
Waalpad presentatie.
Door Arno Hol
Na jaren van verwaarlozing is het pad geadopteerd om het een natuurlijke meerwaarde mee te geven.
Met de aanleg van zaaibedden, nestkasten, een paddenpoel, een wand voor oeverzwaluwen, een vogelwaarneemscherm, een insectenheuvel, een paddenstoelenhoek, een wilgenlaantje, een educatiehut, . . .
De vernielingen zijn een aanslag op gemeenschapsgeld en het enthousiasme van de vrijwilligers.
Ruimtelijke zaken in de omgeving van Heerjansdam.
Door een drietal heren van de Dienst Landelijk Gebied.
Landinrichting IJsselmonde.
Het betreft het gebied gelegen tussen Poortugaal tot H.I.Ambacht en Bolnes.
Voor de Hoge Nes dient men nog het bestemmingsplan buitengebieden aan te passen.
Bestaat de herinrichting van het Develbos uit bos?
Het bestaat voor een deel uit natte natuur. Verbindingen met andere gebieden.
De inrichtingskosten bedragen ca. € 10.000,- /ha. Dit kan verdubbelen voor intensief inrichten.
De verwervingskosten bedragen ca. € 50 à 60.000,- /ha.
Is er ook ruimte voor weidevogels in de compensatiegronden voor de HSL?
De provincie van agrarisch natuurgebied bepalen, wat nu niet het geval is.
Hiermee werd de vergadering afgesloten.
H.M. Stoffer
maart 2007

