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Vervolg  meedenkavond  
  
Op  23  maart  jl.  vond  in  Café  Mie  Pieters  in  
Heukelom  de  succesvolle  meedenkavond  van  het  
Deltaplan  voor  het  Landschap  plaats.  Deze  
bijeenkomst  krijgt  nu  een  vervolg.  In  
bijeenkomsten    met  betrokken  burgers,  
gebiedskenners  en  grondeigenaren  worden  
voorstellen  uitgewerkt  op  het  gebied  van  
landschap  &  cultuurhistorie  en  routes.  Deze  
bijeenkomsten  vinden  plaats  op  18  en  20  mei.    

De  groep  landschap  &  cultuurhistorie  verdiept  zich  
op  18  mei  in  de  historie  van  het  landschap  van  
Moerenburg,  Heukelom  en  het  gebied  rond  het  
Trappistenklooster.  De  groepsleden  bespreken  met  
elkaar  waar  mogelijkheden  zijn  om  oude  
cultuurhistorische  landschapelementen  te  
herstellen.  De  groep  kijkt  echter  ook  naar  de  
toekomst.  Waar  liggen,  uit  oogpunt  van  verfraaiing  
van  het  landschap,  nog  mogelijkheden  om  nieuwe  
landschapselementen  aan  te  leggen.  

De  tweede  groep  gaat  aan  de  slag  met  wandel-‐,  
fiets-‐  en  ruiterroutes  en  levert  ideeën  voor  
mogelijke  wandelroutes,  ommetjes,  ruiterroutes,  
fietspaden,  e.d.  Dus,  waar  zouden  eventueel  paden  
kunnen  komen  en  waar  is  dat  nou  juist  niet  handig.  
Waar  lagen  ze  vroeger,  zijn  er  misschien  nog  paden  
te  herstellen?  Op  20  mei  komt  deze  groep  bij  
elkaar.    

Meedenken?  
Degenen  die  zich  gemeld  hebben  bij  de  organisatie  
dat  ze  willen  meedenken  met  het  Deltaplan  
hebben  reeds  een  uitnodiging  voor  deze  
bijeenkomsten  ontvangen.  Heeft  u  geen  
uitnodiging  ontvangen,  maar  wel  interesse  om  mee  
te  denken?  Meldt  u  zich  dan  aan.  Voor  de  avond  
over  landschap  &  cultuurhistorie  bij  Lotte  Fleskens  
(tel.  013-‐5950422,  e-‐mail  L.Fleskens@minlnv.nl  )  
en  voor  de  route-‐bijeenkomst  bij  Marjon  Grakist  
(tel.  013-‐5950697,  e-‐mail  m.grakist@minlnv.nl).  

    

  
 

  

  

  

  
  
  
Bezoek  Streekraad  aan  pilotgebied  
  
  Op  3  juni  brengt  de  Streekraad  Het  Groene  Woud  
&  De  Meierij  een  bezoek  aan  het  pilotgebied  
Moerenburg-‐Heukelom.  In  de  ochtend  vergadert  
de  streekraad  waarna  in  de  middag  de  groep  het  
gebied  van  het  Deltaplan  in  trekt  en  onder  meer  
enkele  bedrijven  zal  bezoeken.  De  Streekraad  Het  
Groene  Woud  &  De  Meierij  is  de  eindverant-‐
woordelijke  voor  het  Deltaplan;  de  uitvoering  
ervan  is  gedelegeerd  aan  de  Stuurgroep  Deltaplan  
voor  het  Landschap.  

  

  

  

  

  



Continuering  betrokkenheid  
gemeenten  

De  Stuurgroep  Deltaplan  voor  het  Landschap  
geeft  leiding  aan  de  uitvoering  van  de  pilot.  In  de  
stuurgroep  hebben  de  volgende  personen  zitting:      
Ger  van  de  Oetelaar  (voorzitter,  namens  
Streekraad),  Jan  Baan  (Brabants  Landschap),  Kees  
van  Heesbeen  (ZLTO),  Ewoud  van  den  Berg  
(Provincie  Noord-‐Brabant),  Marieke  Moorman  
(gem.  Tilburg)  en  Joop  van  Hezik  (gem.  
Oisterwijk).  Beide  wethouders  zijn  na  de  
gemeenteraads-‐verkiezingen  weer  terug  gekomen  
op  hun  vertrouwde  post  en  blijven  dus  lid  van  de  
Stuurgroep  Deltaplan.  Hiermee  is  continuering  
van  de  betrokkenheid  van  beide  gemeenten  bij  
het  Deltaplan  verzekerd.    
  

blij  het  Deltaplan  zelf  voort  te  kunnen  zetten.    Het  
is  een  mooi  voorbeeld  van  samenwerking  tussen  
de  drie  bestuurslagen:  Rijk,  provincie  en  
gemeenten.  Vaak  zie  je  dat  er  over  een  onderwerp  
veel  plannen  worden  gemaakt  en  dat  er  veel  
ambities  zijn,  maar  dat  er  uiteindelijk  niets  
veranderd.  Bij  het  Deltaplan  is  dit  anders.  Hiermee  
kunnen  we  met  zijn  allen  écht  het  verschil  maken.  
Ik  voel  me  hierbij  ook  steeds  heel  erg  gesteund  
door  de  regio.  We  kunnen  dan  ook  niet  alleen  iets  
moois  bereiken  voor  de  gemeente  Tilburg,  maar  

  
  
Ook  Joop  van  Hezik  van  de  gemeente  Oisterwijk  

heeft  binnen  onze  gemeente  wel  even  aanlooptijd  
gekost,  maar  nu  zijn  we  erin  geslaagd  ambtelijke  
capaciteit  vrij  te  maken  voor  het  Deltaplan.  Samen  
met  het  feit  dat  we  een  aparte  portefeuille  
biodiversiteit  hebben  gecreëerd,  geeft  aan  dat  we  
veel  waarde  hechten  aan  deze  pilot.  Belangrijkste  
aspect  van  het  Deltaplan  vind  ik  de  lange  termijn  
afspraken  die  met  de  agrariërs  gemaakt  worden.  
Dit  is  een  belangrijke  waarborg.  Daarnaast  vind  ik  
het  wezenlijk  dat  de  burgers  betrokken  worden  bij  
de  ontwikkeling  van  het  Deltaplan;  dus  dat  het  een  
duidelijk  bottum-‐   
  

  

  

  

  

  

  
  

Deltaplan  voor  het  Landschap  
Het  Deltaplan  voor  het  Landschap  heeft  als  doel  het  gebied  
Moerenburg     Heukelom  landschappelijk  nog  aantrekkelijker  
te  maken  voor  bewoners  en  bezoekers.  Dit  door  aanleg  en  
herstel  van  landschapselementen  en  het  verbeteren  van  de  
ontsluiting  met  wandel-‐  en  fietspaden.  Bovendien  krijgen  
agrariërs  meer  kans  om  aanleg  en  onderhoud  van  het  
landschap  op  te  nemen  in  hun  duurzame  bedrijfsvoering  als  
een  vanzelfsprekende  taak  dankzij  een  betere  financiering.  Het  
Deltaplan  betekent  dus  meer  perspectief  voor  agrarische  
bedrijven  en  meer  garantie  voor  een  mooi  afwisselend  
landschap.  De  financiering  wordt  ontwikkeld  vanuit  het  
Streekfonds  van  Streekrekening  Het  Groene  Woud.    
Het  Deltaplan  is  door  de  Vereniging  Nederlands  
Cultuurlandschap  ontwikkeld.  Het  Rijk  (ministerie  van  LNV)  
heeft  vier  voorbeeldgebieden  gekozen.  Nationaal  Landschap  
Het  Groene  Woud  is  één  van  die  voorbeeld-‐gebieden,  waarbij  
Moerenburg-‐Heukelom  het  pilotgebied  is.    

Deltaplan  voor  het  Landschap,  Dienst  Landelijk  Gebied,  
Mevrouw  N.  Raedts  (projectleider),  Prof.  Cobbenhagenlaan  
125,  5037  DB  Tilburg,  tel.:  013-‐5950595,  e-‐mail:  
p.h.t.raedts@minlnv.nl  
  
  
  

  

  
  

  


