Jaarverslag 2018 (o.a. i.v.m. ANBI status)
Doel en organisatie
De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal is in maart 2013 opgericht voor
ruimtelijk, economisch en maatschappelijk duurzame en vitale
ontwikkeling van het Markdal. Om zo land en stad te verbinden, een
natuurlijk watersysteem met samenhangende biodiversiteit mogelijk te
maken, recreatieve natuur- en landschapsbeleving met versterking van
het cultuurhistorisch karakter tot stand te brengen en de economische
vitaliteit te stimuleren.
Daartoe onderneemt de vereniging een groot aantal activiteiten,
waaronder bijeenkomsten voor de leden, thematische werkgroepen om
onderwerpen uit te diepen om richting te geven aan haar planvorming en
realisatie van initiatieven. In het bijzonder sluit ze overeenkomsten om in eigen
verantwoordelijkheid de plannen uit te voeren samen met de bewoners en betrokkenen. Om de
plannen uit te kunnen voeren is tegelijk met de oprichting van de vereniging ook een stichting
opgericht. Deze stichting heeft een eigen jaarverslag (zie jaarverslag stichting).
Er zijn overeenkomsten aangegaan met Provincie Noord Brabant, gemeenten Alphen-Chaam en
Breda en het waterschap Brabantse Delta. In eerste instantie voor het realiseren van 100 ha
nieuwe natuur in relatie tot de nodige KaderRichtlijnWater maatregelen aan de Mark in het
gebied.
De Vereniging wordt bestuurd door een breed samengesteld algemeen beraad van ca 18 met een
dagelijks bestuur van vier personen. Het algemeen beraad komt maandelijks bijeen, bepaalt de
richting van de ontwikkelingen en toetst de resultaten.
Naast individuele leden zijn ook dorps-, wijk- en buurtverenigingen
in het Markdal en diverse natuur-, heem- en milieuverenigingen
lid. De inzet van bewoners, grondeigenaren, pachters bij de
ontwikkelingen voor een duurzaam Markdal is groot. Zo is het
proces breed gedragen en is er een goed fundament voor de
gewenste ontwikkelingen.

In de geest van de Omgevingswet.
De in 2017 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgereikte Eenvoudig Beter Trofee
aan de vereniging, was een stimulans om met de ingezette wijze van werken door te gaan.
‘werken van binnenuit’ ( niet van onderop) en ‘anders om werken’, gelijk speelveld zijn
vanzelfsprekende uitgangspunten voor dit ‘samenlevingsproces’. In de samenwerking zoeken we

waar nodige naar de mogelijkheid grenzen op te rekken bij vaak vanzelfsprekend geachte kaders
van overheidswege. Vaak blijken er meer mogelijkheden dan eerst gedacht. Het gaat vaak om
maatwerk. Er zijn nogal wat kaders en procedures waar we mee te maken hebben, b.v.
procedures die horen bij Bestemmingsplan wijzigingen, wegenaanleg (A58), Waterwet etc.
Door de gewonnen Eenvoudig Beter Trofee ontstond er veel belangstelling voor de werkwijze in
het Markdal, met verzoeken uit verschillende hoeken voor uitwisseling van ervaringen. Voor
zover mogelijk werd daar positief, maar selectief op ingegaan. De Eenvoudig Beter Trofee heeft
een extra nadruk gelegd op de pilot status van het Markdal initiatief. Volgens de overeenkomst
tussen vereniging en provincie is het initiatief in meerdere opzichten een pilot. Er is nog weinig
ervaring opgedaan met de wijze waarop ( de veel besproken) participatie hier gestalte krijgt. Wij
spreken eerder van betrokkenheid. Door de keuze voor het meerwaardetraject is het ook een
pilot op het gebied van “Een sterker Brabant” en wordt het gevoeld als een pilot voor een
samenleving die richting geeft aan de toekomst van zijn leefgebied en -omgeving1.
Van Perspectief voor het Markdal naar ontwerpbestemmingsplan Markdal2
Het “Perspectief voor het Markdal” wordt aangeduid als de omgevingsvisie voor het Markdal,
een visie op weg naar dat duurzame en vitale Markdal. Vanuit die visie zijn er verschillende
voorstellen in dit perspectief die werden vertaald in 2017 in een concept-ontwerp
bestemmingsplan en nu in 2018 zijn vertaald naar twee ontwerp bestemmingsplannen. Een
bestemmingsplan voor de voorstellen op het grondgebied van Breda en een voor het
deel gelegen in Alphen-Chaam. Dit perspectief is de resultante van een intensief proces
met alle betrokken in het gebied.
Het leidt naar een:
- Voorstel tot aanpassing van de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (EHS)
- Voorkeursalternatief (VKA) voor de nieuwe loop van de Mark.
Het Perspectief is uitvoerbaar geworden door de mogelijkheden die de provincie biedt
met een ‘meerwaarde traject’. Het is gebaseerd op het “beleid voor een sterker
Brabant”. Daarmee werden nieuwe bestemmingen mogelijk. Daarmee is het ook mogelijk
gronden beschikbaar te krijgen voor de nieuwe Mark en het NNB. Deze nieuwe mogelijkheden
maken dat zaken die vast zaten mogelijk worden maar tegelijk leidt tot de noodzaak vooraf een
bestemmingsplan procedure te doorlopen. Deze werkwijze wijkt af van de gebruikelijke wijze van
werken, gronden kopen, inrichten en later ambtshalve vastleggen in een bestemmingsplan. Nu
gebeurd dit vooraf.
Het vorig jaar aan de gemeentes aangeboden concept ontwerp bestemmingsplan vroeg dit jaar
nog veel tijd voor verwerking van de binnengekomen suggesties en vragen om meer informatie.
Zo is onder andere een Plan MER opgesteld om de natuur en milieu effecten in beeld te brengen.
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De diverse initiatieven waarvoor de provincie op basis van de Verordening Ruimte specifieke
nadere regels voorstelt werden nader geconcretiseerd voor het ontwerp Bestemmingsplan.
Bij het zoeken naar oplossingen om stopzetten van bedrijven te compenseren in Strijbeek bleek
het eerder in 2014, door de vereniging en de bewoners van Strijbeek ontwikkelde “Perspectief
voor Strijbeek” een oplossing te bieden. In het huidige ontwerp bestemmingsplan is een
‘ontwikkelzone Strijbeek’ aangegeven. Deze zal de komende jaren verder uitgewerkt worden.
Werkwijze
In de overeenkomst met de provincie is uitdrukkelijk gesteld dat het uitgangspunt ‘vrijwillige
medewerking’ van grondeigenaren in het gebied geldt. Dit bleek doorslaggevend .Het werken
‘van binnenuit’ schept een gelijk speelveld met gelijke inbreng van bewoners, grondeigenaren,
betrokkenen etc. met een gelijktijdig verloop van de processen. Een ervaring is dat flexibel
werken met zeggenschap en gelijk speelveld nog vaak schuurt met bestaande kaders bij
overheden en andere maatschappelijke organisaties. Bij de vereniging en vooral bij het werk van
de stichting is waardering voor de bereidheid van deze organisaties om de uitvoering van de
overeenkomst tot een succes te maken. Deze waardering is wederzijds.
Via het ‘van binnenuit’ werken in de geest van de Omgevingswet wordt leerervaring opgedaan.
We hebben in diverse contacten er op gewezen dat in de concepten voor de tekst van de
omgevingswet niets is opgenomen over de wijze waarop initiatieven van bewoners en de
daarmee zo gewenste inzet ( participatie) kunnen worden gefaciliteerd. In de nieuwe
omgevingswet of invoeringsleidraden zou daarover iets moeten worden opgenomen zodat de
inzet van de bewoners gefaciliteerd wordt, verankerd is en wel zodanig dat hun stem
gelijkwaardig kan meeklinken en hun activiteiten gegarandeerd ondersteund kunnen worden.
Naast voldoende scope, zou het ook instrumenten kunnen zijn of financiële ondersteuning.

Kruising te verbreden snelweg A58 met herontwikkeling Markdal.
De “verbreding van de A58 en het tegelijk opheffen van de barrière werking van deze weg in het
robuuste Natuur Netwerk systeem” is een actueel thema waarbij het gaat om
kwaliteitsverbeteringen van de A58 en de herontwikkeling van het Markdal elkaar te laten
versterken. De vereniging Markdal werkt daarvoor samen in het
‘Platform van A58 naar Beter’ met de Dorpsraden van o.a.
Ulvenhout, Bavel en Geersbroek om met Rijkswaterstaat tot
afgestemde planvorming te komen. Daarbij wordt de te verbreden
A58 als een kans gezien om behalve voor het verkeer ook voor
mens en natuur tot verbeteringen te komen in deze het Markdal
door midden delende barrière. Het intensieve overleg blijft echter
vooralsnog zonder concreet resultaat voor de leefomgeving, voor
de beekdalkruisingen van de Mark, de Broekloop, de Chaamse Beek, en voor de verbindende
passages door het A58 tracé voor fietsers, voetgangers en de te versterken ecologische
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verbindingen. Het streven om de optie van een verdiepte ligging bij de Mark, waardoor vrijwel
alle knelpunten ondervangen kunnen worden, als serieus alternatief mee te nemen wordt
voortdurend genegeerd. In het algemeen is het ondanks de poging van het Platform te werken in
de geest van de Omgevingswet erg moeizaam omdat de bestaande
wettelijke ministeriele kaders voor Rijkswaterstaat blijven bestaan,
strak gehanteerd worden en weinig ruimte bieden. Schrijnend
knellend blijft het contrast tussen het werken ‘van binnenuit’ in de
geest van Omgevingswet en de strikt gehanteerde procedures van
Innova58 als onderdeel van Rijkswaterstaat.
Op de druk bezochte openbare bijeenkomst in december in de
Pekhoeve van het ‘Platform van A58 naar Beter’ van de
dorpsraden Ulvenhout, Bavel, bewonersgroepen en Vereniging
Markdal werd nogmaals het mandaat gegeven de verdiepte
ligging en vermindering negatieve effecten van de A58 te blijven nastreven.

Andere aandachtspunten het afgelopen jaar:
Naast alle werkzaamheden voor het ontwerp bestemmingsplan waren er andere ontwikkelingen
die de nodige aandacht vroegen:








De huidige overeenkomst met de provincie liep eind oktober 2018 af. Bij de
voorbereidingen voor een nieuwe overeenkomst bleek ook nu dat we met elkaar ( vereniging
en provincie ) moesten uitvinden hoe nu een en ander te regelen. Het meerwaarde traject
was wel ingezet, maar wij zijn de eerste die daar gebruik van maakten. Aan de complexiteit
van het werken met een vereniging met ‘onbetaalde professionals’ in plaats van met een
ontwikkelaar had niemand gedacht. Er moest dus veel nog uitgevonden worden. Daar komt
bij dat de vereniging inmiddels ook het hele NatuurNetwerkBrabant in het Markdal en de
aansluitende beken kan realiseren de komende jaren.
Bij de eerste overeenkomst was niet voorzien hoe het proces zou verlopen. De overeenkomst
wordt verlengd, en uitgebreid. Binnenkort kan er dan bestuurlijke besluitvorming zijn. Er zal
dan duidelijkheid zijn over alle verworven hectares, gemaakte kosten en verplichtingen van
de Vereniging, van waterschap en gemeenten. Voor de verlening en voor de aanvullende
overeenkomst zullen duidelijkere afspraken gemaakt worden.
Ter hoogte van Ulvenhout-zuid bleken nieuwe kansen te ontstaan voor aanzienlijke
grondverwerving ten behoeve van NNB en KRW realisatie. Samen met omwonenden en
belanghebbenden, de gemeente Breda en Provincie Noord Brabant werd en wordt overlegd
om allereerst de ruimtelijke mogelijkheden te verkennen en richting te geven. Hier zal t.z.t.
een apart bestemmingsplan worden gemaakt.
Uit de huidige werkzaamheden en de positieve houding van grondeigenaren blijken er –naast
de huidige meer dan 100 ha- nog eens 120 hectares ten behoeve van de gehele realisatie van
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de NNB ambitie beschikbaar te kunnen komen. Samen met de Ulvenhout-zuid mogelijkheden
zou dan de totale NNB ambitie van de provincie gerealiseerd kunnen worden.
In februari werd door de provincie de sleutel overgedragen van de leegstaande boerderij
Markhoeve in Strijbeek voor beheer door de Vereniging Markdal. Dit vooruitlopend op de
verdere multifunctionele3 benutting en bestemming voor agrarisch onderwijs, landbouw,
stageplekken, recreatie, natuur en duurzaamheid, onderzoek, educatieve faciliteiten,
proefvelden voor nieuwe gewassen en innovatieve bedrijven. Daarmee wordt het verzoek in
de Overeenkomst van de Provincie om een bestemming te vinden voor deze leegstaande
boerderij gerealiseerd.

Algemeen Beraad en werkgroepen
De afgelopen periode waarover we nu verantwoording afleggen is er veel tijd besteed aan de
bovengenoemde zaken. Maar er is meer.
Vorig jaar op de jaarvergadering hebben we al aangegeven dat de werkgroepen die tot dan toe
specifieke thema's onderzochten en daarvoor richtingswijzers ontwikkelden zoals "water en
natuur", "landbouw", "landschap en cultuurhistorie", "recreatieve routes en verkeer"
overschakelden naar meer verbindende thema's zoals " of "Duurzame land en tuinbouw". Niet
alle werkgroepen zijn het afgelopen jaar intensief bezig geweest, immers de planvorming waarbij
het zal gaan om nadere uitwerking van routes b.v. stond even stil.
De werkwijze van de werkgroepen kenmerkt zich door:
-

iedereen kan deelnemen ongeacht of men lid is van de vereniging
In de werkgroep zitten de leden op persoonlijke titel, zodat er vrij gedacht kan worden.
Mocht er een voorstel uit de discussie komen dat niet overeenkomt met de visie van b.v. de
organisatie waar een van de leden voor werkt of de wijkraad waar hij/zij lid van is. Dan moet
dat op een ander niveau besproken worden.

Werkgroep ‘duurzame land en tuinbouw’: Vorig jaar hadden we op de Alv een inleiding over de
relatie landbouw en natuur. Inmiddels zijn we al weer wat verder. Samen met de agrariërs wordt
in de komende jaren bekeken hoe individuele bedrijven meer duurzaam zouden kunnen worden.
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Het eerste gesprek werd druk bezocht. Vanuit zowel vanuit de provincie, ZLTO en werkplaats De
Gruyter wordt meegedacht en ondersteuning geboden.
De werkgroep water en natuur organiseerde het gesprek over het herstel van beken of kleine
rivieren. Deze werkgroep sluit aan op de werkgroep ecologie en milieu.
De werkgroep communicatie organiseerde vorig jaar fiets en wandeltochten, zorgt voor de
nieuwsbrief, ontvangt scholen etc.
Er was een ad hoc werkgroep vanuit het AB, die de succesvolle tentoonstelling organiseerde in
de protestantse kerk in het Ginneken. Daarvoor ook hier nog dank aan alle andere vrijwilligers die
mede hun schouders daar onder hebben gezet. De tentoonstelling was open gedurende 5 weken,
in juli en augustus ( op zaterdag en zondagmiddag) en werd bezocht door zo’n 2.000 mensen.
De werkgroep Klokkenberg heeft geen druk programma gehad. Natuurlijk hebben zij zich ook
goed geïnformeerd over de brug die tot zo veel discussie heeft geleid. We hebben steeds
aangegeven dat wij vinden dat er een duidelijke overeenkomst ( op papier) moet komen waarin
het zeer beperkte gebruik van de brug wordt vastgelegd. Een overeenkomst waarop te allen tijde
terug gevallen kan worden bij misbruik.
De werkgroep Strijbeek functioneerde tegelijkertijd als een deelgebied sessie van de stichting.
In deze werkgroep werd dan ook gesproken over de plannen voor Strijbeek, zoals de
ontwikkelzone die nu is voorgesteld in relatie tot beëindiging van intensieve veehouderij. Voor
deze zone moet de komende jaren een bestemmingsplan gemaakt worden. Voorts werd de
werkgroep bij gepraat over de Markhoeve.
werkgroep Grensoverschrijdende samenwerking; de kwaliteit van het Markdal is voor een groot
deel afhankelijk van het bovenstroomse deel van de Mark in Vlaanderen. Daarom werd ook actief
deelgenomen in het Vlaams-Nederlandse project Integraal Waterproject Merkske van de
Vlaamse Milieu Maatschappij, Provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta. Via het
waterschap wordt ook deelgenomen aan het EU 4-landen project Prowater.
De werkgroep “Collectief beheer en gebiedsfinanciering"
Deze werkgroep kent meerdere invalshoeken. Zo wordt er groep gewerkt aan een antwoord op
de vraag: welke natuur komt straks waar? . Wat betekent dat voor het beheer? Maar vooral ook
is de vraag hoe kan dat beheer er straks organisatorische uitzien, wat zouden de uitgangspunten
moeten zijn en welke rol heeft de vereniging hierbij. Verschillende partijen in het gebied lijkt het
goed om te komen tot een gezamenlijk beheerplan en vervolgens tot collectief beheer. De
vereniging is gevraagd hier het voortouw in te nemen. De werkgroep beheer zal daarvoor met
voorstellen komen.

Activiteiten in 2018
Naast de vaak niet zichtbare bestuurlijke activiteiten werd veel aandacht besteed aan de
informatie voorziening naar de streek en het onderhouden en versterken van het draagvlak. Dat
betrof bijvoorbeeld:
 een brede sessie op 19 februari in Galder voor betrokken organisaties met een
onafhankelijke gespreksleider om ‘de kijk van betrokkenen op het proces’ te horen en te
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bespreken. Dit leverde zowel inhoudelijke bijdragen met suggesties op, als antwoorden op
gestelde vragen. Er was waardering voor de informatieverstrekking en de staande uitnodiging
om deel te nemen aan het werk in de werkgroepen als beste middel voor betrokkenheid.
Met tenslotte een oproep van dit ‘brede overleg’ om actief te blijven inzetten op het overleg
met Rijkswaterstaat om tot een toekomstbestendige en duurzame kruising met de bredere
A58 te komen.
In april werd een fietsexcursie voor publiek georganiseerd o.a. langs de gerestaureerde
monumentale boerderij Nuwenhuys en bij de veehouder Bastiaansen in Galder die de
bedrijfsmatige dilemma’s van het boeren in een druk bezocht
Markdal toelichtte.
 Vanuit de werkgroep beheer werd in mei een groepswerkbezoek
naar de Hilver georganiseerd. Dit om de ervaringen met
natuurontwikkeling aldaar en het collectieve natuurbeheer van een
agrarische coöperatie te vernemen.
 Met een Midzomernachtwandeling samen met IVN natuurgidsen
in juni beleefden de deelnemers het Markdal en werden op een
aantal locaties geïnformeerd over de te verwachten ruimtelijke aanpassingen en de geplande
verandering bij de hermeandering van de Mark.
Diverse rondleidingen door de verenging, aan leden van buurtorganisaties, statushouders,
scholieren etc.
Dankzij de medewerking van de Protestantse Laurentiuskerk in het Ginneken werd de
zomerexpositie ‘Mark: stroom door de tijd’ georganiseerd. Met medewerking van de
Stedelijke Musea Hoogstraten en Breda, Heemkunde Paulus van Daesdonck, enkele
sponsors en vrijwilligers. De tentoonstelling werd bezocht door ca 2000 bezoekers en
voorzag in een behoefte.
De belangstelling sinds de toekenning van de Eenvoudig Beter Trofee voor de
ontwikkelingen op basis van het ‘werken van binnenuit’ is zoals gezegd manifest. Zo
was er in september een informatiedag voor medewerkers van diverse
overheidsorganisaties uit het land georganiseerd door ‘Nederland boven water’. Oud
minister Sybille Dekker was aanwezig en ging in discussie met agrariërs en leden van
NBW
Diverse contacten kwamen in 2018 voort uit die dag. Die contacten hebben er ook toe geleid
dat eind januari 2019 Erik Jan van Kempen - programma directeur-Generaal omgevingswet,
ministerie BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een bezoek aan het Markdal bracht.
De Algemene Leden Vergadering eind september werd benut voor een presentatie door en
discussie met professor Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut over de
mogelijkheden van het samengaan van natuur en landbouw in het Markdal. Met als kernpunt
uit zijn betoog dat de boer klem zit in het systeem en dat nieuwe productiemethoden gericht
moeten zijn op de kwaliteit van bodem en leefomgeving. Waar vervolgens een hogere
productprijs aanvaardbaar voor is. Er was een levendige discussie met o.a. agrariërs die bij
hun intenties wezen op hun afhankelijkheid van het systeem. Transitie vereist waarborgen
voor de ondernemer.
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Het nieuwe college van B&W van Alphen-Chaam nodigde in november het bestuur van de
Vereniging Markdal uit voor een kennismaking, wat gevolgd
werd door een presenstatie aan de nieuwe gemeenteraad
over de te verwachten ontwikkelingen in het Markdal.
 De groeiende belangstelling voor het Markdal werd ook
zichtbaar in de groei van het ledental met 33 tot bijna 200. Het
totale bereik is uiteraard groter, doordat diverse dorps- wijken natuurverenigingen als organisatie lid zijn.

Stichting
De gelijknamige stichting kent momenteel hetzelfde dagelijks bestuur als de vereniging. De
bestuursleden zijn onbezoldigd zodat dit geen lasten voor de Stichting oplevert. De Stichting
heeft statutair o.a. ten doel:
a. het in opdracht van de vereniging Markdal duurzaam en vitaal realiseren van plannen en
projecten conform het doel van de Vereniging.
b. het verwerven van financiële middelen ten behoeve van de Vereniging Markdal Duurzaam en
Vitaal, hierna te noemen: de Vereniging;
Daarmee is de Stichting uitvoerend aan de visie Samenhang Brengende Kijk (SBK), plannen en de
richtingwijzers zoals die zijn en worden ontwikkeld door de Vereniging en haar werkgroepen.
Deze “kijk” komt tot concretisering in de projecten die worden aangegaan met derden. De
Stichting voert deze projecten/werkzaamheden uit.
Op basis van de overeenkomsten met provincie, gemeenten en waterschap geeft de stichting
uitvoering aan de realisering van de 100 ha NNB samen met de maatregelen voor de KRW. Alle
daartoe noodzakelijke handelingen vinden plaats onder aansturing door de procesmanager M.
van Miert. Zie verder het jaarverslag van de Stichting, waarin verslag wordt gedaan over de
beschikbaarheid van gronden, de realisatie van KRW en NNB, de concept
ontwerpbestemmingsplannen en het Voorkeurs Alternatief (VKA). Het geheel van
werkzaamheden wordt steeds complexer.

Werkorganisatie en bestuurlijke begeleiding
Voor een goede afstemming in de diverse procedures van provincie, gemeenten en waterschap
wordt steeds intensiever gewerkt in het breed bestuurlijk overleg waarin de gedeputeerde van
de provincie, de wethouders van de gemeente Alphen-Chaam en Breda en het verantwoordelijke
DB-lid van het waterschap samen met de twee bestuursleden van de vereniging richting geven
aan de werkzaamheden. Dit betreft naast de planvorming o.a. ook het R.O meerwaarde traject,
de uitvoering en de communicatie. Specifiek voor de bestuurlijke begeleiding van planvorming
en latere uitvoering van het VKA is er frequent overleg in het Stuurteam. Dit bestaat uit twee
dagelijks bestuursleden van de vereniging en een bestuurder en een directielid van het
waterschap. De beide overleggen bewijzen hun nut om de complex geworden planprocessen en
procedures richting en effect te geven.
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Naast het bestuurlijk overleg is er vanuit de stichting partneroverleg gericht op het realiseren van
het VKA en gericht op coherente communicatie tussen de partners naar bewoners, deelnemers
en betrokkenen toe.

Tot slot
Alle werkzaamheden noodzakelijk voor het in procedure brengen van het ontwerp
bestemmingsplan vroeg nog meer inzet van de AB en DB leden dan in andere jaren. Veelal naar
buiten onzichtbare werkzaamheden. Er was veel overleg, maken van stukken etc.
Geduld was er nodig , zeker ook voor diegenen die een initiatief hebben in het bestemmingsplan.
Zo als eerder aangegeven hebben is er veel overleg, in werkgroepen of ad hoc.
Het proces is nog niet af. Niet allen het realiseren van de plannen maar ook het toekomstig
beheer vormt een uitdaging. De komende jaren zal het overleg met en de inzet van actieve
leden, bewoners, grondeigenaren, andere betrokkenen wellicht een andere inhoud kennen maar
zeker ook intensief zijn.
Die inzet is er op basis van vrijwilligheid en is onbezoldigd. Het doel is een duurzaam en vitaal
Markdal.
De andere fase die we als vereniging nu ingaan, vraagt om een aangepaste organisatie binnen de
vereniging. Die hopen we aan het eind van 2019 te hebben.
De gezamenlijke basis met de betrokken overheden, zoals die in overeenkomsten was verwoord
,zal een nieuwe formulering krijgen in 2019.\\De verdere ontwikkelingen worden in
gezamenlijkheid en met kracht voortgezet.

Het algemeen beraad bestond in 2018 uit:
Gerard van den Boer
Louis Braspenning tot september
Hans van Engen
Toon Goos
Willem-Jan Goossens
Chanan Hornstra
Marian Hulshof tot september
Piet van Iersel
Esther Jansen
Joost de Jong
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Ton Kroes
Nellie Raedts
Piet van Riel
Dorine Brinkhof
Ronald van Heeringen, vanaf november als kandidaat.
Wieke Bonthuis
Jettie Rattink
Sjef Langeveld
Joop van Riet
Jan Roovers
Waarin het dagelijks bestuur van vereniging en stichting: Jettie Rattink voorzitter, Sjef Langeveld
vicevoorzitter, Joop van Riet secretaris en Jan Roovers penningmeester
Ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)4 werd het
‘privacystatement’ van de Vereniging Markdal vastgesteld en wordt bij de werkwijze gehanteerd.

aldus getekend :

Voorzitter Jettie Rattink

Secretaris Joop van Riet
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