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Verslag 6e Algemene Ledenvergadering (ALV), 

van Vereniging Markdal duurzaam&vitaal 
Maandag  24 september 2018 in De Leeuwerik in Galder. 

 
ALV huishoudelijk deel. 
 

1) Opening, welkom en vaststelling agenda ALV.  
 De voorzitter Jettie Rattink opent om 19u30 de zesde Algemene Leden Vergadering en heet de 
ongeveer 55 deelnemers van harte welkom.  
 Als eerste wordt de concept agenda voor de ALV wordt goedgekeurd. 
 

2) Goedkeuring concept-notulen ALV 18 september 2017 
 Deze worden zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

3) Verantwoording door voorzitter Jettie Rattink over het beleid in 2017. 
 Een verantwoording over het beleid 2017-2018 is voorafgaand aan ieder toegezonden. (zie bijlage). 
Ondersteund door powerpoint presentaties licht voorzitter Jettie Rattink het beleid en de ontwikkelingen 
sinds vorig jaar verder toe. Vanuit schetssessies is het Voorkeursalternatief ontwikkeld dat bij de 

gemeentes in procedure gaat voor de diverse bestemmingsplanwijzigingen. In 
het onderlinge ‘netwerk van energie’ wordt op basis van gelijk speelveld, van 
binnen uit  en zeggenschap voor de streek, verder gewerkt. Het Markdal is een 
bestuurlijke pilot met het ‘meerwaarde traject’. Op basis van vrijwilligheid zijn 
initiatieven zoals ruilingen en aankopen met bestemmingsverruimingen tot 
stand gekomen. Er wordt getaxeerd en niets ‘cadeau’ gegeven, alles conform de 
provinciale spelregels voor een Sterker Brabant en op basis van het Perspectief 
voor het Markdal.  

 De samenwerking in de pilot met de bestuurlijke partners is zonder meer goed, maar schuurt 
vanwege de nieuwe ‘van binnenuit’ werkwijze soms, met leerpunten als resultaat. Het is een lang proces 
geworden, dat van ieder veel geduld vraagt. De overeenkomst met de provincie loopt af en zal, omdat de 
schop nog niet de grond in kan, verlengd worden. Tevens komt er een aanvullende overeenkomst voor de 
extra gronden die nu verworven kunnen gaan worden.  
 Inmiddels zijn er ook enkele percelen geselecteerd waar al met inrichting begonnen kan worden, ook 
om ervaring met toekomstig eigendom en beheer op te doen. Nu de uitvoeringsfase dichterbij komt, 
wordt er binnen de Vereniging nagedacht over het functioneren in de toekomst 
met voldoende armslag voor de Stichting bij de uitvoering.  
 De leegstaande boerderij Markhoeve is sinds dit jaar door de Provincie ter 
beschikking gesteld om te ontwikkelen tot een multifunctioneel geheel voor o.a. 
duurzame agrarisch opleidingen, starters, besprekingen, etc. Voor het beheer zal 
onder de Vereniging Markdal een aparte Stichting Markhoeve opgericht worden.   
 Er zijn veel externe activiteiten geweest, zoals wandel- en fietstochten, buddy-
to-buddy tocht met statushouders. De toekenning van de Eenvoudig Beter Trofee leidde tot veel 
verzoeken om ervaringen uit te wisselen. Daar wordt gezien de werklast selectief op ingegaan, zoals bij het 
recente bezoek van de vroegere VROM minister Sybilla Dekker, nu betrokken bij ontwikkelingen in de 
Krimpenerwaard.   
 Sjef Langeveld meldt de ontwikkelingen rondom de verbreding van de A58. Samen met de dorpsraden 
van Ulvenhout, Bavel, Geersbroek, etc. wordt er in het ‘Platform van A58 naar Beter’ veel overlegd met het 
project InnovA58 van Rijkswaterstaat. Dit is moeizaam en geeft nog geen resultaten voor het knooppunt 
Annabosch, een goede inpassing van de snelweg en duurzame recreatieve en ecologische kruisingen van 
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de A58 met het Markdal. Met name een duurzame kruising met de Mark is 
essentieel. De ‘verdiepte’ ligging scoort op alle aspecten - behalve het budget - het 
best, maar werd steeds buiten beeld gehouden. Een klein lichtpuntje is recent dat de 
verdiepte ligging nu in een overzichtsmatrix vermeld wordt. Er wordt verder 
overlegd met de betrokken bestuurders en InnovA58. Planning van Rijkswaterstaat is 
om eind dit jaar een uitgewerkt voorstel voor de te verbreden A58 aan de Minister te 
presenteren.   
  Er worden geen nadere vragen over de verantwoording van het 
beleid 2017-2018 (zie bijlage) gesteld en vervolgens wordt dit eenstemmig door de 
Algemene Leden Vergadering goedgekeurd. 
 

 
4) Financieel verslag door penningmeester Jan Roovers, verslag van de 

kascommissie en oordeel ALV, benoeming nieuwe kascommissie.  
 Aan de hand van illustraties worden enkele bijzonderheden belicht. Het 
tekort bij de contributie inkomsten is aangevuld. Bij de uitgaven zijn de 
accountantskosten redelijk hoog, maar noodzakelijk voor de verantwoording 
naar de provincie.  
 De Balans is door ontvangst op enkele uitstaande vorderingen, het treffen 
van een voorziening voor BRES, en het overdragen van de tekeningen Loek Melis 
aan de Stichting sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De Kascommissie bestaande uit Regtien op ten 
Berg en Hans de Haan heeft bij kascontrole alles in orde bevonden en zij hebben decharge verleend aan de 
Penningmeester. De Penningmeester bedankt de kascommissie en iedereen voor zijn medewerking. 
 Aan de ALV wordt voorgesteld om het financieel jaarverslag goed te keuren en eveneens decharge 
te verlenen aan de penningmeester. De ALV stemt hier onmiddellijk met royaal applaus van harte mee 
in.  
 De samenstelling van de volgende kascommissie zal in de loop van het jaar bepaald worden.  
 

5) Aftreden en (her)benoemen leden Algemeen Beraad/Dagelijks Bestuur. 
Marian Hulshof en Louis Braspenning treden met waardering voor hun werk terug als lid van het 

algemeen beraad, maar blijven wel betrokken en actief bij de Vereniging Markdal. Remco van Heringen 
heeft belangstelling voor deelname aan het algemeen beraad en zal eerst enkele maanden als kandidaat 
ter kennismaking deelnemen. Voorgesteld wordt om de volgende leden te herbenoemen:  
 voor het dagelijks bestuur: Jettie Rattink-voorzitter, Sjef Langeveld-vicevoorzitter, Joop van Riet-
secretaris, Jan Roovers-penningmeester en 
 voor het algemeen beraad: Gerard van den Boer, Wieke Bonthuis, Dorine Brinkhof, Hans van Engen, 
Toon Goos, Willem-Jan Goossens, Chanan Hornstra, Piet van Iersel, Esther Jansen, Joost de Jong, Ton 
Kroes, Nellie Raedts, Piet van Riel, alsmede het dagelijks bestuur. 
 De Algemene Ledenvergadering stemt zonder discussie met dit voorstel in.  
  

6) Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel ALV 
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Om 20u00 wordt het 
huishoudelijk gedeelte van de ALV afgesloten.  
 
 

************************************************ 
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Toelichting door procesmanager Marcel van Miert:  

Waar staan we nu in het hele proces? 
 

 Aan de hand van illustraties en kaartbeeld van de werkgroep Water&Natuur toont Marcel van Miert 
welke gronden boven de al bestaande beschikbaar komen in het Markdal voor het 
voorgestelde Natuur Netwerk Brabant. Na behandeling van de 
Bestemmingsplannen zal dat ca 120 ha extra natuur zijn, waar het doel in de 
overeenkomst met de provincie 100 ha was. De beoogde natuurdoeltypen zijn ook 
aangegeven. De kleur paars is Ondernemende Natuur op basis van extensieve 
landbouw.  
 Enkele ‘initiatieven’ (opgenomen in het Perspectief voor het Markdal) 
worden toegelicht, zoals Strijbeekseweg 40c: van varkensstal naar recreatieve en 
maatschappelijke zorgfunctie, Reeptiend 50: Nuwenhuys Vlaamse schuur en ruil gronden aan de Mark, 
Galderseweg 83: aardbeienplanten circulaire teelt op trays zonder lozing op de Mark, met meer waterberging, 
aanleg EVZ en wandelroute rondje Galder. Benadrukt wordt dat alles volgens provinciale regels zakelijk via 
taxaties en zonder gunsten afgewikkeld wordt. De verwachting is dat de gemeentelijke Bestemmingsplannen 

dit najaar in procedure gebracht worden. Na afronding daarvan volgt via het 
Waterschap de procedure als projectplan Waterwet. Voorafgaand aan de 
uitvoering komt er een informatie avond, met name voor betrokkenen. 
 Op de vraag wat het resultaat van de planMER is, wordt toegelicht dat 
de planMer voor het Markdal op zich een beschrijving is van de milieu 
effecten. Hoewel niet verplicht is toch voor een planMER gekozen om 
transparantie te bieden over de effecten van het voorkeursalternatief en de 
daaruit volgende wijzigingen in de bestemmingsplannen. Voor zover te 
overzien is, voldoen de plannen aan de diverse bepalende milieu criteria. Het 
betreft immers vooral het realiseren van meer duurzaamheid en natuur.  
 Onderdeel van de planMER is ook een Optimaal Natuur Alternatief 

(ONA) als referentie naar een ideale situatie voor de natuur. Dit levert mogelijk nog inspiratie op, ook al houdt 
de ONA geen rekening met de werkelijk beschikbare gronden en de noodzakelijke afweging met andere 
belangen dan natuur. Het voorkeursalternatief is wél op beschikbaarheid en afwegingen gebaseerd.    
 

 
************************************** 

pauze 
 

************************************ 
 

Samengaan van natuur en landbouw in het Markdal 
Kan natuur-inclusieve landbouw daar een bijdrage aanleveren? 

Presentatie prof. Jan Willem Erisman 
 

 Initiatiefnemer Joost de Jong stelt na de pauze prof. Jan Willem Erisman (directeur Louis Bolk 
instituut) voor. Hij presenteert aan de hand van sheets zijn visie, waarbij het zoeken van verbanden de 
leidraad is. (Zoals gevraagd zijn die sheets inmiddels naar de aanwezigen gemaild). Kernpunten uit zijn betoog 
zijn dat er in het westen geen voedselprobleem meer is, de landbouw in Nederland (‘a tiny country that feeds 
the world’) van groot belang is qua kennis en geld, milieubelasting per product steeds geringer is, maar door 
de omvang (volume en ha’s) te belastend is, met het laagste niveau biodiversiteit. De bodem is uitgeput en de 
boer zit klem in het systeem. 
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 Het fundament voor een ander systeem moet een goede economische basis voor de boer zijn èn 
waardering voor het vakmanschap. Nieuwe productiemethoden moeten niet meer 
gericht zijn op maximalisering van de opbrengsten, maar op de kwaliteit van bodem en 
leefomgeving. Als alle kosten meegenomen worden is een hogere productprijs (ca 
40%?) goed aanvaardbaar met afzet in de streek. De Kringloopvisie van Minister 
Schouten pleit daarvoor, net zoals zijn pleidooi voor  Natuurinclusieve landbouw 
waarbij de bodem bepalend is. (In tegenstelling tot meer technologische landbouw). De 
vraag is wat toepasbaarheid in het Markdal zou kunnen zijn.  
 Agrariërs uit de zaal wijzen op de goede wil, maar ook op hun afhankelijkheid 
van het systeem en het belang van economische zekerheid vanwege gedane investeringen. Het Markdal is 
geen eiland, daarom wordt een richtinggevende en ondersteunende aanpak nationaal, Europees of 
wereldwijd (Klimaatdoelen Parijs) noodzakelijk geacht. 

 Mogelijk is net als bij het ‘meerwaarde traject’ een ‘Markdal pilot’ een 
mogelijkheid om hier tot een transitie naar duurzame landbouw te komen. 
Dat vereist ook waarborgen voor de ondernemer.   
 Er leeft wel het gevoel dat een gezamenlijke aanpak met elkaar van 
bedrijven en mensen rond het Markdal voorwaarde voor het draagvlak en 
succes is.  
Daarover werd, na het bedanken door Joost de Jong van Jan Willem 
Erisman voor zijn stimulerende presentatie, na de afsluiting om 22u15 nog 
lang nagepraat.    
 

 
 
 

********************************** 
 
 

Bijlage : Verantwoording Beleid 2017-2018 
 

Verantwoording september 2017-2018  aan de leden van de vereniging Markdal. 
Hierbij een korte verantwoording door het bestuur van de vereniging Markdal, duurzaam en vitaal. Een 
uitgebreid jaarverslag is beschikbaar op de website. Daarin werd ook al iets gezegd over zaken die in 2018 aan 
de orde waren. Nu zijn we al weer een paar stappen verder. Met volle overtuiging verder, op naar de 
uitvoering! 
 
Door het jaar heen informeren wij u over de ontwikkelingen. Relevante informatie is te vinden op de website, 
de nieuwsbrieven houden u ook op de hoogte. Als er iets bijzonders te melden is, worden extra brieven 
verstuurd. U kunt zo betrokken blijven en tegelijk kunt u het algemeen beraad, en daarin het dagelijks bestuur 
kritisch blijven volgen. Hieronder een korte verantwoording over 2017-2018; een stand van zaken. 
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De afgelopen jaren hebben we vaker gezegd: “De voorbereidingen, om de eerste schop volgend jaar, ergens 
in de grond te kunnen zetten krijgen steeds vastere vorm.” Datzelfde 
kunnen we nog steeds herhalen. 
Op 12 juni 2017 hebben we, in de Leeuwerik in Galder het concept-
ontwerp bestemmingsplan gepresenteerd. We gaan er nu van uit dat 
er voor het einde van het jaar er een openbare avond is rond het 
formele ontwerp bestemmingsplan. Dit nadat de beide colleges van 
B en W deze versie van het bestemmingsplan hebben vrijgegeven 
voor de formele ‘Zienswijze’ procedure. Het zal een gezamenlijke 
avond worden van de vereniging, provincie, waterschap en de beide 
betrokken gemeenten. 

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom het allemaal zo lang duurt. Alle stukken die horen bij het hele formele 
proces, rond het bestemmingsplan, namen al in 2017 meer tijd in beslag dan gedacht en gehoopt. In 2018 was 
dat tot nu toe niet anders. 
Het concept-ontwerp bestemmingsplan, zoals vorig jaar gepresenteerd, was immers nog niet het uiteindelijke 
formele stuk conform de wet RO. Op voorstel van de vereniging was de gebruikelijke consultatie bij een 
concept-ontwerp (diverse instanties) vorig jaar verbreed tot alle belanghebbenden en betrokkenen. Deze 
inspraakronde leverde veel suggesties en reacties op, die grotendeels zijn meegenomen en verwerkt in het 
ontwerp bestemmingsplan. Die uitgebreide reacties op het eerste stuk hebben een goede bijdrage geleverd. 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt samen met alle partners om alle puntjes op de i 
te zetten en te zorgen voor een goed stuk dat naar de colleges van B en W van 
Breda en Alphen-Chaam kan. 
 
De mogelijkheid die de overeenkomst tussen vereniging en provincie biedt door 
het initiatief in het Markdal te zien als een bestuurlijke pilot en een (natuurbeleid) 
inhoudelijke pilot geeft veel ruimte. Het benutten van die geboden ruimte 
betekent wel: samen met alle betrokkenen zoeken naar een goede invulling.  
Pilot zijn betekent dus de mogelijkheid om, zoals wij in onze werkwijze aangeven, 
te zoeken naar oplossingen buiten de vastgestelde regels, het zoeken naar “ja, mits….” bij de verschillende 
overheden. De ervaring leert dat flexibel werken met zeggenschap en gelijk speelveld nog vaak schuurt met 
bestaande kaders bij overheden en andere maatschappelijke organisaties. In de periode 2017-2018 waren we 
ook een van de projecten bij ‘Democratic Challenge’ . Daarbij was de uitwisseling met andere projecten in de 
geest van de omgevingswet leerzaam. Al bleek daar wel dat de omvang van het proces in het Markdal groter 
was dan bij de meeste andere projecten.  
 

De werkwijze van de vereniging geeft met het ‘werken van binnenuit' een 
gelijk speelveld met gelijke inbreng van bewoners, grondeigenaren, 
betrokkenen etc. Deze werkwijze is ook gezien als werken in de geest van 
de Omgevingswet. Zo werd in het voorjaar van 2017 aan de vereniging 
de ‘Eenvoudig Beter Trofee” uitgereikt door de Minister Schultz van 
infrastructuur en Milieu. Zij benadrukte dat de Vereniging Markdal er in 
geslaagd was vertrouwen te wekken en zo al in de geest van de nieuwe 
Omgevingswet met alle betrokkenen in het Markdal werkt. In het 
dankwoord werd er van uit de vereniging op gewezen, dat in de wet 
meengenomen moet worden, dat overheden moeten aangeven hoe ze 
de participatie van onbetaalde betrokkenen denken te faciliteren. 
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Natuurlijk is een dergelijke prijs een mooie waardering voor de wijze waarop we hier met elkaar aan het werk 
zijn. Maar….. aangezien de wet er nog niet is en wij ook net te vroeg waren om echt gebruik te kunnen maken 
van de procedurele kant die nu voor nieuwe initiatieven mogelijk is, zijn we nog gebonden aan het gangbare 
systeem van de bestemmingsplan procedure. 
 
Het "Perspectief voor het Markdal" is de omgevingsvisie voor het Markdal en het gezamenlijke voorstel van 
gemeenten en vereniging aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant voor de nieuwe duurzame en vitale 
inrichting van het Markdal. Dus ook de basis voor het ‘meerwaarde traject’ zoals behorend bij initiatieven 
voor “een sterker Brabant”. Dit biedt de mogelijkheid om zaken op te lossen die lang hebben vastgezeten en 
die we al werkende weg zijn tegen gekomen.  
Aanpassingen in ruimtegebruik maken het niet alleen mogelijk op grotere schaal EHS, nu NNB, en KRW-doelen 
te realiseren, zij maken het ook mogelijk provinciale, regionale en gemeentelijke doelen op het gebied van 
innovatie, leefbaarheid, economie en duurzaamheid te realiseren.  
 
 “Het perspectief voor het Markdal” vormde de basis voor datgene wat nu uiteindelijk in alle stukken 
behorend bij de huidige procedure , in de daarvoor benodigde termen is beschreven. U kunt zich voorstellen 
dat we vaak gedacht hebben ‘hadden we maar vast iets meer procedurele ruimte in 
het kader van de omgevingswet gehad’. 
 
Wat heeft veel tijd gekost: de stukken die allemaal geproduceerd moesten worden c.q. 
nader aangepast. Dit uiteraard in samenwerking met de betrokken overheden, 
werkgroepen van de vereniging en natuurlijk de direct betrokkenen.  
 
Het betreft o.a. de volgende stukken: 
Nadere regels:   dit zijn regels ter verruiming van het ruimtelijk beleid in het Markdal. Deze worden 
   vastgesteld door Gedeputeerde Staten. 
MER:                    een milieueffect rapportage. Het plan zat feitelijk onder de normen waar dergelijke 
   rapportage verplicht is. We hebben er voor gekozen om ‘vrijwillig’ toch een MER op te 
   stellen.  
NNB begrenzing:  al werkende weg bleek het nodig om de begrenzing van het NatuurNetwerkBrabant, 
   zoals bedoeld in het gebied, aan te passen. Aanpassing is gebeurd om benodigde 
   maatregelen aan de loop van de Mark te kunnen realiseren, maar ook omdat bij 
   nadere beschouwing het hier en daar logisch was om gronden er in te brengen en 
   ander stukjes er juist uit te laten. Maandagavond is de bijbehorende (concept) kaart 
   aanwezig.  
De memorie van antwoord:  
   dit stuk geeft antwoord op de reacties zoals die zijn gekomen op  het concept- 
   ontwerp bestemmingsplan van 2017. 
De vaste onderdelen van een bestemmingsplan:  
   zoals de toelichting, de regels, ruimtelijke onderbouwingen, de waterparagraaf, de 
   verbeelding voor op ruimtelijkeplannen.nl etc. 
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Maandagavond (24/9) zal Marcel van Miert, de procesmanager, 
aangeven met een enkel voorbeeld, waar u  aan moet denken bij de 
genoemde stukken en waar we nu in de procedure zitten. 
 
Vorig jaar hebben we al iets gezegd over het feit dat dit najaar de eerste 
overeenkomst met de provincie afloopt. Inmiddels wordt gesproken over 
een verlenging. Door de hele gang van zaken met het bestemmingsplan zijn 
we nog niet aangekomen bij de schop in de grond1*. Daarom is alleen al 
voor de afspraken uit die eerste overeenkomst die verlenging nodig.  
Daarbij komt dat een aanvulling op de overeenkomst nodig is. We kunnen 

immers inderdaad de komende jaren het hele Natuur Netwerk Brabant in het Nederlandse deel van het 
Markdal  realiseren.  Het netwerk kan het robuuste karakter krijgen dat gewenst is. De ecologische 
verbindingszones en de uitstraling hiervan naar de zijbeken kunnen worden gerealiseerd, mede door de 
sterke opstelling van de betrokken eigenaren. Over de aanvullende mogelijkheden zijn we in gesprek met 
onze partners.  
Bovendien zijn er ter hoogte van Ulvenhout-zuid nieuwe  kansen gekomen voor grondverwerving ten behoeve 
van NNB en KRW realisatie met ingrijpende ruimtelijke consequenties. Samen met omwonenden en 
belanghebbenden, met de gemeente Breda en Provincie Noord Brabant wordt overlegd en geschetst om 
allereerst de ruimtelijk mogelijkheden te verkennen en richting te geven en de grondverwerving te 
financieren. 
 
In 2017 en in het grootste deel van 2018 tot nu toe mag dan veel tijd besteed zijn aan de geschetste zaken 
zoals bovenstaand. Er zijn natuurlijk meer zaken aan de orde. 
Al enkele jaren kent de vereniging diverse werkgroepen. Vorig jaar op de jaarvergadering hebben we al 
aangegeven dat de werkgroepen die tot dan toe specifieke thema's onderzochten en daarvoor 
richtingswijzers ontwikkelde zoals "water en natuur", "landbouw", "landschap en cultuurhistorie", 
"recreatieve routes en verkeer" overschakelden naar meer verbindende thema's zoals "Collectief beheer en 
gebiedsfinanciering" of "Duurzame land en tuinbouw".  De inleiding van a.s. maandag  
kan bijdragen aan de discussie die we daarover met elkaar aangaan. 
 
Leden van de werkgroep A 58 nemen deel aan het samenwerkingsverband 
'Platform van A58 naar Beter'. Dit platform neemt op haar beurt deel in de 
planvorming van Rijkswaterstaat. De te verbeteren en te verbreden A58 is 
een kans om behalve voor het verkeer ook voor mens en natuur tot 
verbeteringen te komen. De A58 deelt, als barrière, het Markdal door 
midden. Dat vergt veel overleg van het platform met alle betrokkenen, 
dorpen, buurtschappen, etc. Daarnaast veel overleg met de RWS 
organisatie lnnovaS8.  Knellend blijft het contrast tussen het werken 'van 
binnenuit' in de geest van Omgevingswet en de strikt vastgelegde 
procedures van lnnova5S als onderdeel van Rijkswaterstaat.  
Vandaar dat op initiatief van de vereniging, met steun van gemeenten, waterschap en provincie een Quick 
Scan uitgevoerd naar een meer geschikte variant ten opzichte van de een door lnnovA5S gekozen verhoogde 

                                                           
1 *Afgelopen jaar werd in het overleg dat er is met de bestuurders van provincie, gemeenten en het waterschap afgesproken dat er volgtijdelijk 

gewerkt zou gaan worden. Daarmee werd gezegd, eerst alle procedures helemaal aflopen alvorens de volgende stap, de uitwerking van het plan, 
verder ter hand zou worden genomen. Vanuit de vereniging waren we daar niet zo blij mee. Inmiddels is de situatie veranderd. Om diverse redenen 
zal er een begin gemaakt worden met het nader uitwerken van een eerste stuk van het VKA. Dat is nog niet de schop in de grond, maar die is 
daarmee wel minder ver weg. Bovendien zullen er op een paar kleine stukjes, die niet direct te maken hebben met het VKA al wel gekeken worden of 
die al ingericht kunnen worden als natuur.  

 

Foto Jan Roovers 
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ligging van de nieuwe A58. Vanuit het Platform zijn en worden zelfstandig diverse studies uitgevoerd waarbij 
gekeken wordt naar gewenste passages dwars op die barrièrewerking van de A58 voor recreanten en dieren, 
alsmede naar de mogelijkheden van een verdiepte ligging van de weg. Beperking van de overlast naar natuur 
en verbetering van de leefomgeving van veel bewoners ( de uitstraling van de weg beslaat immers een groot 
gebeid) staan daarbij voorop. 
 
In februari jl. hebben we de beschikking gekregen over het woonhuis behorend bij de Markhoeve, 
Strijbeekseweg 46. In de overeenkomst met de provincie was aan de vereniging gevraagd om voor dit 
complex een toekomstplan met bijpassende exploitatie te maken. Vorig jaar hebben de mogelijkheden 
gepresenteerd en uiteindelijk zijn we nu zover dat voor het einde van het jaar de overdracht van het geheel 
kan plaats vinden aan de stichting Markhoeve. We hopen binnenkort bedoelde stichting op te kunnen richten. 
 

De werkwijze van de vereniging trekt landelijk de aandacht. We hebben 
aan veel processen deelgenomen; denk aan omgevingswet, democratic 
challenge, presentaties gegeven bij andere initiatieven zoals bij midden 
Delfland en Hollands midden. Op zulke momenten gaat het niet alleen 
om het vertellen van ons verhaal, maar ook om de vragen en reacties die 
ons weer stof tot nadenken geven.   
Herhaaldelijk is er de vraag om ergens een toelichting te komen geven of 
een organisatie wil graag op bezoek komen. We kunnen niet op alle 
verzoeken ingaan. Echter meer bekendheid brengt ook meer support en 
waardering met zich. Uiteraard ook 
kritische vragen horen daarbij. 

Het Markdal trekt natuurlijk anderszins de belangstelling. Zo zijn er rondleidingen 
geweest, op aanvraag, aan groepen particulieren, scholen etc. Vanuit de 
vereniging zijn er ook excursies (op de fiets of lopend) gegeven. Niet te vergeten 
was er gedurende 5 weken, in juli en augustus de tentoonstelling ( op zaterdag 
en zondagmiddag) in de protestantse kerk in het Ginneken. Daar zijn zo’n 2.000 
mensen geweest. 
 
Ondanks alle strubbelingen die er ook zijn, gaat het verrassend goed voor een 
proces zoals we dat nu al meer dan 5 jaar met elkaar doormaken. Met elkaar, 
want het is natuurlijk niet alleen  de verenging. Die kan dat echt niet alleen doen. 
De samenwerking met alle andere organisaties en overheden is essentieel. Mag 
het dan af en toe schuren zoals eerder aangegeven, er is waardering voor de 
bereidheid van deze organisaties om de uitvoering van de overeenkomst tot een succes te maken. 
 
De afgelopen maanden zijn we met het algemeen beraad ook aan het nadenken over ‘hoe verder als 
vereniging’. Is de organisatie zoals we die nu hebben met een AB, hetzelfde Db bij de stichting en de 
vereniging, nog de juiste vorm voor de periode waarin we meer naar de uitvoering gaan. Tegelijkertijd zijn  er 
meer zaken die kunnen bijdragen aan een duurzaam en vitaal Markdal. We hopen in het voorjaar van 2019 
ook de organisatie zo te hebben dat die gedurende de looptijd van de komende overeenkomst mee kan. 
Vanuit het Algemeen Beraad en het Dagelijks bestuur ervaren wij natuurlijk ook dat het een zeer intensief 
proces is dat we zijn aangegaan. Zoals in het jaarverslag ook heeft kunnen zien. Daar staat immers: “ De inzet 
van leden bij de ontwikkelingen voor een duurzaam Markdal is groot en de uren inzet nam in 2017 verder toe 
van 6400 uur tot 6894,5 onbezoldigde uren. Opnieuw een toename van ca 7%.   
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Al kunnen we dan soms zuchten over alles wat bij de door te lopen procedures komt kijken, dat wat er 
mogelijk wordt, maakt het echt de moeite waard. Zoals aan het begin geschreven:  

“Met volle overtuiging verder”    
Heeft u zin om mee te denken laat het weten! 

 
We realiseren ons dat, ook al doen we ons best om tot 
consensus te komen we het niet altijd een ieder 
volledig naar de zin kunnen maken, maar we kunnen 
wel veel meer dan we ooit gedacht hebben. De grote 
mate van betrokkenheid maakt dat afwegingen 
gemakkelijk gekend kunnen zijn.  
Maar communicatie blijft een aandachtspunt dat zeker 
de komende tijd, maar straks ook bij de uitvoering veel 
energie vraagt.  

 
Heeft u vragen, op/aanmerkingen of nieuwe 
initiatieven, laat het  weten. 
 
 

Met vriendelijke groet, Jettie Rattink 
 

********************************** 

 

Foto Ria Janssen 


