
Notulen bestuursvergadering 29 mei  2017 

Bij Henk 19.30 uur 

 

1 Notulen vorige vergadering 

Goedgekeurd 

 

2 Ingekomen post 

Op 9 Juli 2017 hebben wij weer onze natuur en milieudag.  

Dit vindt plaats bij de Lebbenbrugge, Borculo Cees en Henk Le zullen er met de kraam staan. 

Vogelwerkgroep Berkelland ondersteunt beroepschrift Vogelwerkgroep Zutphen 

Vogelwerkgroep Zutphen heeft een beroepschrift opgesteld tegen het Besluit goedkeuring 

faunabeheerplan jacht en uitvoering vrijstelling 2017-2023. Dit wordt tevens door de 

Vogelwerkgroepen Noordwest Achterhoek en de Vogelwerkgroep Arnhem e.o ondersteunt. 

In dit beroepschrift wordt oa bezwaar aangetekend tegen het afschieten van spreeuwen, 

roeken en brandganzen. 

Kosten: direct griffie kosten. 
 Contact met: Hans Grotenhuis, VWG Zutphen e.o. 
tel: 0575-570678. 

 

De provincie Gelderland heeft een verweerschrift geschreven dd 19 mei. De VWG Zutphen 

neemt dit verweerschrift door en beraad zich hierover. Stukken kunnen tot 10 dagen voor de 

zitting worden aangeleverd. Wanneer de zitting plaatsvindt, is nog niet bekend. Het 

verweerschrift is per post doorgestuurd aan mij. Dit document is gescand en verstuurd aan 

de bestuursleden. 
  

Steun stadsvogelproject: er is geld beschikbaar gesteld door VB voor een project voor vogels 

binnen de bebouwde kom. (Gert Ottens) 

Geen belangstelling 

Uitnodiging door Groen Links voor een nader gesprek over het voorontwerp-bestemmingsplan 

Buitengebied Berkelland 2016 op 11 mei. 

Henk was verhinderd, maar heeft contact gehad met Paul Knuvers (Groen Links). In het 

bestemmingsplan worden de functies binnen het gebied zeer gedatailleerd weergegeven. Uit dit plan 

zijn geen extra maatregelen te halen tav natuur. Houtwallen worden aangegeven en zijn hiermee 

beschermd. De plannen zijn digitaal beschikbaar via de site van de gemeente. Discussiepunten 

kunnen gebieden zijn die als agrarisch met natuurwaarden zijn aangemerkt. Het is zaak in de gaten te 

houden of er bezwaar wordt gemaakt en of er wijzingen zullen worden doorgevoerd in het 

bestemmingsplan. 

Uitnodiging VAN Berkel en Slinge ledenvergadering 7 juni 20.00 uur ’s Noasman 

Dit bezoeken we niet, Sonja meldt de VWG af. 

4 Lopende zaken: 

- Contact Waterschap mbt plaatsen bordje ‘Honden aan de lijn’ 



Waterschap wil geen bordjes plaatsen op deze plek 

-  Contact gemeente mbt bermbeheer. 

Tevens contact gehad over maaien bij Overbiel (Haarlo) Er is toestemming voor het maaien van 

het dijklichaam. Henk zag ook dat het dijklichaam bemest is. Daarover wil hij navraag doen, wat 

de afspraken hierover zijn en wat het nut ervan is. 

Er komt een nieuwe notitie over bermbeheer. Ze willen dit anders gaan aanpakken dan nu het 

geval is (klepelen en na een aantal jaar afschrapen). Henk wacht dit af. 

 

-          Openbare lezing door Albert Beintema: Grutto; voorstel  maandag 18 –donderdag 21 

september: avond kiezen 

Dit vindt plaats op donderdag 21 september 20.00 uur is reeds vastgelegd bij de Melktap. Marjon 

zorgt voor persbericht, openbare avond, geen kosten. Sonja zet dit op de site en stuurt tzt een mail 

naar alle leden. Ze vraagt VB of het mogelijk is dit ook via de site van VB aan te kondigen. 

    
 

5 Evaluatie:  

8 april jeugd Haaksbergerveen 

Goed verlopen, 4 jeugdleden hebben meegedaan. 

6/7 mei lenteweekend 

Goed verlopen, heeft een aantal leden opgeleverd. 

7 mei publieksexcursie 

40 deelnemers, inschrijving via site VB was succesvol. Daarna schriftelijk via deelnemers veel 

complimenten ontvangen. 

8 mei ledenavond 

Opkomst helaas wat gering, film Bert Pot vertoont, was zeer mooi. 

20 mei 24 uurstelling 

103 soorten waargenomen. 12 deelnemers. Mooi weer. Kort verslagje op de site. Volgend jaar evt 

starten vanaf 6 uur, ipv 5 uur. 

 

6 Statuten VWG 

Waar zijn de officiële statuten? Opvragen bij KvK? 

7 Rondvraag en nieuwe datum 

Henk: Excursie Texel: 13 tm 16 okt nog op site vermelden. Marina organiseert dit. 

We willen als waardering voor het verzorgen van de lunch tijdens de 24 uurstelling een bedrag 

toekennen van 50 euro, ingaande 2018. (terug laten komen in ledenvergadering) 

Complimenten voor het Zwaalfje, mooi uitgevoerd. 



Ben: Inmiddels hebben we 192 leden, waarvan 18 nog moeten betalen en 153 donateurs, waarvan er 

15 nog moeten betalen.  

Henk L heeft aan Ben gevraagd waarom Arend Lubberdink nog geen geld heeft gehad voor gemaakte 

kosten. Ben brengt elk half jaar het Zwaalfje persoonlijk naar Arend en vraagt dan tevens naar 

eventueel gemaakte kosten. Deze keer had Arend geen kosten gemaakt. Goed om persoonlijk contact 

te houden. 

Peter van Markesteijn zullen we tzt vragen voor filmvertoning op de nieuwjaarsborrel (fietstocht 

Amerika) 

Marjon: Luuk heeft problemen gehad met de computer, grafisch programma is nu niet mee rop zijn 

computer. Ze zal r voor zorgen dat hij het weer krijgt. 

Sonja: Is het een idee om voor excursies/jeugd 5 verrekijkers en een telescoop aan te schaffen. Dit 

voorstel is al eerder gedaan, en de wens onder de leden blijft bestaan. Henk zal kijken wat mogelijk is 

bij VB en wat de eventuele kosten zijn. Dat zal terugkomen in de ALV. 

 

Volgende datum: dinsdag 29 augustus bij Ben 19.30 


