Jaarverslag 2014

Organisatie
Sinds de start van de vereniging voorjaar 2013 groeide het aantal leden gestaag. In 2014
bereikten we het aantal van 115 leden. Niet alleen individuen zijn lid ook tal van organisaties.
Waardevol voor het draagvlak van de vereniging is het lidmaatschap van alle dorps-, wijk- en
buurtverenigingen in het gebied en de deelname van diverse natuurverenigingen.
We prijzen ons gelukkig dat naast de leden van het dagelijks bestuur (4) en het algemeen
beraad (13) nog meer vrijwilligers mee de schouders zijn gaan zetten onder de organisatie van
de vereniging. Zo heeft iemand zich ontfermt over de ledenadministratie en werd de
werkgroep communicatie versterkt.
Het Algemeen Beraad komt 1 x per maand bij elkaar. 9 dagen voor die bijeenkomst vergadert
het dagelijks bestuur.
De Algemene Leden Vergadering in september in het nieuwe dorpshuis De Leeuwerik in
Galder benoemde 2 nieuwe leden in het Algemeen Beraad. Na het huishoudelijke gedeelte
presenteerde Eveliene Steingrover van de Wageningen Universiteit het thema ‘Wat kan het
landschap voor ons betekenen? Vanuit het motief: Genieten en verdienen in het Markdal’. Zij
gaf, aan de hand van voorbeelden van elders, aan dat de basis ligt bij onderlinge interactie
tussen de bewoners. Of te wel het “werken van binnen uit” zoals wij dat als vereniging ook
uitdragen.
In november werd aan de Vereniging Markdal duurzaam&vitaal de ANBI status (met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014) toegekend. Dit biedt fiscaal gunstige
mogelijkheden voor diegenen die de vereniging en daarmee het doel een “ duurzaam en vitaal
Markdal” met een gift willen steunen.
Een eerste belangrijke gift kreeg de vereniging van tekenaar Loek Melis; de rechten op
tekeningen van het Markdal van zijn hand. De tekeningen zijn er in verschillende formaten.
Beide vertrekkende burgemeesters (Alphen-Chaam en Breda) kregen een grote tekening als
aandenken aan hun ondersteuning van het initiatief van de vereniging.
Visie
Om ons doel te bereiken is er een visie nodig op het Markdal in de toekomst. Door diverse
werkgroepen werd ook in 2014 gewerkt aan de verdere invulling van dat toekomstige
streefbeeld. De werkgroepen kennen een gemengde samenstelling; niet alleen leden, maar ook
andere deskundige vrijwilligers en/of professionals maken er deel van uit. De werkgroepen
maken ‘richtingwijzers’, geen kant en klare plannen, er wordt aangegeven wat zou kunnen. In
overleg met alle betrokkenen krijgen de ideeën verder vorm. De werkgroepen zijn: Recreatie
en Toerisme (voorheen Verkeer), Landbouw, Water en Natuur, Landschap en Cultuurhistorie,
Beheer en “Strijbeek”. In schetsessies met leden, betrokkenen uit het gebied en deskundigen
hebben de beelden en ideeën in 2014 langzaam meer vorm gekregen. Zo zal er gaande weg
een integrale visie tot stand komen.

De Werkgroep Verkeer heeft, na besproken te zijn met alle betrokkenen, als eerste een
richtingwijzer afgerond. Althans … het blijft een “levend dossier” dat steeds in de tijd
geactualiseerd kan worden. (zie website)
Een nieuwe ontwikkeling is het overleg met InnovA58. De verbetering, c.q. verbreding van de
A-58 is door de provincie en marktpartijen naar voren gehaald. De plannen raken uiteraard het
gebied. Gesteund door de groeperingen in het Markdal werd door de vereniging ingezet op
een kwaliteitsimpuls om de eerdere doorsnijdingen ongedaan te maken. Dit in combinatie met
eenvoudiger ontwerpen met minder fly-overs voor de knooppunten Galder en Annabosch.
Belangrijk aandachtspunt is de toekomst van de historische Annabosch-eik in de huidige
middenberm.
Incidentele geluidsoverlast van waterrecreatie werd besproken met waterschap en gemeente
Breda. De regelgeving blijkt strikt te zijn, daarom zal er meer op voorlichting en handhaving
gelet worden.
Pilot Omgevingsvisie
Aan de oproep van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu om mee te doen aan een
praktijk pilot uitwerking nieuwe Omgevingswet werd gevolg gegeven. Markdal werd in de 2e
helft van 2014 aangewezen als één van de 9 pilots en de enige niet-overheidspilot. Deze pilot
met ondersteuning van het ministerie zal tevens vormgeven aan de op te stellen integrale visie
voor het Markdal.
Communicatie
Naast de al eerder genoemde werkgroepen is er ook een werkgroep communicatie. De leden
daarvan hebben zich ontfermd over de website, regelmatige nieuwsbrief, meldingen op
sociale media e.d. maar ook over de jaarlijkse publieksavond. Die avond heeft ook in 2014
plaats gevonden in maart. Die publieksavond had als thema “Markdal toen, nu en straks”.
Deze werd in zaal Vianden (Breda) gehouden met presentaties door Jef Vandenberge (B) en
Karel Leenders. Zo werd de geologische en landschappelijke geschiedenis van het Markdal
sinds de ijstijden tot nu belicht. De avond werd door ruim 210 mensen bezocht.
Ook op andere wijze werd de vereniging onder de aandacht gebracht. Zo was er een
informatie stand van de vereniging bij de Braderie in het Ginneken; waren er stukken in
Bn/DeStem en diverse huis en huisbladen en natuurlijk was er de deelname in juli aan de ‘Big
Jump’. Deze Jump in de Mark is onderdeel van een Europese actie voor schoon water. Hier
op de grens vragen we zo elk jaar aandacht voor een schone en gezonde Mark, samen met het
Vlaamse Natuurpunt Markvallei.
Stichting
Voor het uitvoerende werk, dat volgt uit de overeenkomst met de provincie om tot realisering
van de 100 ha EHS in relatie tot maatregelen voor de kader richtlijn water te komen, is door
de vereniging de stichting ‘Markdal, duurzaam en vitaal’ opgericht. Deze stichting kent
uiteraard een eigen jaarverslag.
Projectleider M. van Miert werkt informeel met negen clusters in het Markdal. Er blijkt veel
belangstelling voor herinrichting, er is ook aandacht voor optimalisering door onderlinge
ruilingen. Het beschikbaar krijgen van gronden die nodig zijn voor de realisering van de EHS
en KRW verloopt boven verwachting. De eerste ca. 2 ha werden in juli verworven. Met
dergelijke gronden kunnen landbouw en natuur beter gestructureerd worden.

Grondverwerving kent echter niet alleen een financieel aspect, vaak is voor grondverwerving
compensatie in de vorm van aanpassing van ruimtelijke bestemmingen dringend gewenst om
tot een duurzamer en vitaler Markdal te komen. Daartoe werd begonnen om een “Plan van
Meerwaarde voor het Markdal” op te stellen om zo de mogelijkheden te benutten van het
Provinciale beleid “Op weg naar een beter en mooier Brabant”. Dat ruimere mogelijkheden
biedt t.o.v. de Provinciale Verordening Ruimte. Bij dit “plan in het meerwaarde traject” is ook
het “Perspectief voor Strijbeek” betrokken. De stagnatie in Strijbeek vroeg om een andere
aanpak. In 2013 startte de vereniging met dit project. Het project leidde tot het genoemde
perspectief. Dit werd in het voorjaar van 2014 succesvol met de bewoners afgerond met een
rapportage over de mogelijke realisatie. Het bestuurlijke traject loopt nu via het provinciale
meerwaarde traject .
Net als bij de realisatie van de EHS, waarvoor M.van Miert als procesmanager werkzaam is
bij de stichting, werd in 2014 gezocht naar personen die in Strijbeek aan de slag konden.
Gelukkig kon zonder extra kosten gebruik gemaakt worden van de inzet van procesmanagers
J.P. Vermeulen en A. van Honk.
Samenwerkingspartners
Een initiatief als dat van de vereniging duurzaam en vitaal Markdal - van Duivelsbrug tot aan
de Belgische grens en gelegen tussen Strijbeekseweg en Galderseweg - met daarbij de
ontwikkeling van Strijbeek vraagt om samenwerking. Er zijn dan ook veel partijen bij het
initiatief betrokken. Niet alleen de provincie en de betrokken gemeenten, het Waterschap
maar ook terrein beherende instanties, ROC, ZLTO, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties e.d.
Met de financiële partners worden overeenkomsten gesloten. Na de overeenkomst met de
provincie ( 2013) volgde in 2014 de overeenkomst met Waterschap Brabantse Delta. Op 19
september werd deze getekend op een stuw in het Markdal. De overeenkomst betreft de
samenwerking om te komen tot een duurzame inrichting van het Markdal, waarbij vorm
gegeven wordt aan duurzame landbouw, de Ecologische hoofdstructuur en de EU
Kaderrichtlijn Water.
De gemeenteraad van Breda besloot (met de nodige complimenten voor het initiatief) in
december tot het aangaan van een overeenkomst met de vereniging. Overleg werd er met
deze partners en de gemeente Alphen-Chaam veelvuldig gevoerd.
De aanvraag uit 2013 samen met Vlaamse partners en het Waterschap voor natuur- en
beekherstel met medefinanciering via het EU Life-plus programma werd uiteindelijk niet
gehonoreerd. Nieuwe mogelijkheden voor aanvullende aanvragen zijn opgepakt.

Ten slotte:
2014 was een druk en heel intensief jaar voor de actieve vrijwilligers, bewoners en andere
betrokkenen. Het proces waaraan we samen werken heeft vorm gekregen. Enkele belangrijke
stappen zijn gezet. Dat wat er in 2014 in gang gezet is biedt een goede basis voor de verdere
uitbouw van de werkzaamheden in 2015.
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