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1. Inleiding
Stichting Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH) telt ongeveer 150
donateurs. Jaarlijks nemen enkele honderden mensen deel aan onze activiteiten.
LNMH is opgericht in 1997. De stichting staat open voor iedereen die zich kan
vinden in haar doelstelling. Wij zijn aangesloten bij de Brabantse Milieu Federatie
(BMF).
In dit beleidsplan worden de ambities van LNMH voor de komende jaren in beeld
gebracht en vertaald in doelstellingen voor de komende jaren. Deze
doelstellingen krijgen een vertaling in het jaarlijkse activiteitenprogramma van
LNMH.
Uitgangspunt bij het opstellen van dit beleidsplan is het behartigen van de
belangen van landschap, waardevolle cultuurhistorische elementen, natuur en
milieu in de gemeente Haaren.

2. Ambitie
Wat willen we bereiken?
LNMH heeft als doelstelling landschap,
waardevolle cultuurhistorische elementen,
natuur en milieu in de gemeente Haaren te
beschermen en waar mogelijk te
versterken.
De gemeente Haaren kent nog mooie
plekken waar het goed vertoeven is en
waar diverse flora en fauna zich nog thuis
voelen. De economische krachten blijven
echter een voortdurende dreiging voor het
landschap, natuur en milieu van onze
gemeente. Bijvoorbeeld de bouw van
megastallen, schaliegasboringen of
intensieve boomteelt. LNMH wil zich
daarom actief blijven inzetten om die
bedreigingen zo beperkt mogelijk te
houden.
Aan de andere kant wil LNMH graag
bijdragen aan de bescherming, ontwikkeling en versterking van natuur en
landschap en een gezond milieu.
Dit kunnen en willen we niet alleen. Daarom wil LNMH de bewustwording en de
meningsvorming hierover vergroten bij de inwoners van de gemeente Haaren.
Hiermee willen we bereiken dat inwoners bewuster en duurzamer gaan leven en
actie gaan ondernemen in hun eigen leefomgeving.
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3. Uitvoering
Hoe willen we dit bereiken?
Om onze ambitie te verwezenlijken moet het nodige gebeuren. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen bestuurlijk werk en het organiseren van
activiteiten.

3.1. Bestuurlijk
LNMH volgt het gemeentelijk (en waar van toepassing regionaal)
beleid kritisch en geeft aan waar het anders of beter kan. Zodat
het beleid van de gemeente Haaren groener en duurzamer wordt.
LNMH gaat geen individuele vergunningen toetsen maar beziet of de uitwerking
van het gevoerde beleid geen aantasting betekent van de
huidige natuur en landschapswaarden van een gebied. Waarbij
niet uitgesloten wordt dat in individuele gevallen het indienen
van een bezwaarschrift toch tot de mogelijkheden behoort.
Voor de ondersteuning van het bestuur hierbij is een werkgroep
actief, de adviescommissie Ruimtelijk ordening (Adviescie RO).
Waar mogelijk wordt samengewerkt met lokale groepen of andere
natuurverenigingen. Het bundelen van krachten kan een positief effect hebben.
Het is wel van belang kritisch te blijven bekijken of de doelstelling van een groep
overeenkomt met de doelstellingen van LNMH.

Op het vlak van duurzaamheid is in de gemeente Haaren de coöperatie
Duurzaam Energie Haaren (DEH) actief. Waar raakvlakken in onze doelstellingen
zijn kunnen we samenwerken en elkaar versterken. De huidige samenwerking
met IVN Oisterwijk willen we voortzetten. En bij de gemeente overstijgende
onderwerpen zoals boomteelt en intensieve veehouderij trekken we samen op
met de BMF (Brabantse Milieu Federatie).
Concreet betekent dit:
•
•
•
•
•

samenwerking met DEH en IVN Oisterwijk continueren;
het gemeentelijk beleid volgen, door de adviescommissie Ruimtelijke
Ordening;
meewerken aan het handhavingsbeleid door overtredingen te melden;
deelname aan het achterbanoverleg met Brabantse Milieufederatie;
overleg met (agrarische) ondernemers in de gemeente.
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3.2. Activiteiten
LNMH wil door het geven van informatie aan de inwoners het draagvlak voor en
de betrokkenheid met de mooie en rijke natuur en landschap vergroten.
Daarnaast wil LNMH de inwoners van de gemeente Haaren de mogelijkheid
bieden om aan allerlei activiteiten mee te doen en zelf activiteiten te
organiseren. Hiermee willen we bereiken dat inwoners bewuster en duurzamer
gaan leven en actie gaan ondernemen in hun eigen leefomgeving.
Werkgroepen
Om dit te bereiken zijn wordt per activiteit een werkgroep opgezet. Hierin zitten
naast bestuursleden betrokken LNMH leden om de desbetreffende activiteit mee
vorm te geven.
Jaarlijks terugkerende werkgroepen zijn:
•

Biodiversiteitwerkgroep
Jaarlijks wordt een project gestart voor een soort die bedreigd wordt. Het
gaat dan vooral om soorten die ook in stedelijke omgeving voorkomen. We
hebben projecten gerealiseerd voor mussen, egels, vlinders, vleermuizen
etc. Ook projecten die bijdragen aan de biodiversiteit in zijn algemeenheid
nemen we ter hand. (Bijvoorbeeld projecten Samentuinen (2014) en
Natuur in eigen hand (2013).)

•

Werkgroep excursies en lezingen
Vanaf de oprichting worden excursies
georganiseerd door LNMH. Deze excursies
worden begeleid door ervaren gidsen, die
uitleg geven over het gebied en de daarbij
behorende flora en fauna. Deze excursies
vinden plaatsen binnen onze gemeente en de
gemeente Oisterwijk.
Vanaf 2008 is hierbij de samenwerking met IVN-Oisterwijk gezocht. Op
deze wijze wordt een grotere doelgroep bereikt en kon de frequentie van
de excursies worden verhoogd. Er worden nu circa 20 excursies per jaar
georganiseerd in verschillende natuurgebieden.
Daarnaast organiseren we sinds 2009 samen lezingen over natuur en
landschap. Deze lezingen zijn zeer divers van aard. Er vinden minimaal zes
lezingen per jaar plaats.

•

Knotploeg
Een vaste groep van deelnemers gaat elke
winter bij grondeigenaren langs om knotwilgen
te knotten. Door te werken volgens een
meerjarig schema worden de knotwilgen in onze
gemeente in een goede conditie gehouden. Door
het bekendmaken van de datums waarop geknot
wordt kan iedereen zich hierbij aansluiten.
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Deze werkgroepen organiseren laagdrempelige activiteiten en zijn voor alle
inwoners gratis toegankelijk. De activiteiten worden aangekondigd via een
nieuwsbrief en worden vermeld in de agenda op onze website.
Concreet betekent dit:
• i.s.m. IVN-Oisterwijk organiseren van excursies met ervaren gidsen, die
uitleg geven over het gebied en de daarbij behorende flora en fauna in
onze eigen omgeving;
• i.s.m. IVN-Oisterwijk het organiseren van lezingen over de natuur;
• communiceren richting inwoners/leden en hen van juiste informatie
voorzien (d.m.v. publicatie lokale bladen, uitgeven van een nieuwsbrief en
actuele website)
• uitvoeren van projecten (m.n. op het gebied van biodiversiteit) zoals o.a.
samentuinen, mussenhotels, egels, vlinders. Dit kunnen we alleen
oppakken of in samenwerking met andere instanties;
• opzetten van cursussen bijv. natuurbeleving, moestuin/biologisch
tuinieren, vegetarisch koken
Adviescommissie Ruimtelijke ordening
De adviescommissie Ruimtelijke Ordening is ingesteld
met als doel het bestuur te adviseren ten aanzien van
alle onderwerpen welke van belang zijn voor het
realiseren en veilig stellen van de doelstellingen van de
LNMH. Hierbij ligt de nadruk op het ruimtelijke
ordeningsbeleid van de gemeente Haaren. De
commissie bestaat uit vier leden.
Commissie brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit maar steeds
uitsluitend aan het bestuur van de
LNMH, dat besluit of en in welke mate
en op welke manier van het advies
gebruik wordt gemaakt.
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4. Speerpunten voor de komende vier jaren
Naast al onze reguliere activiteiten zal LNMH zich de komende jaren ook
bijzonder richten op:

1. Bermen

a. Behouden en beschermen bermen langs zandpaden
b. Onderhoud van natuurvriendelijke bermen langs alle wegen.

Toelichting
Terugdringen
bestrijdingsmiddelengebruik
oftewel bevorderen van biologische
bestrijding. In aansluiting op het
gemeentelijk beleid (onderhoud
wegen etc.), burgers voorlichting
geven over/stimuleren van
alternatieve mogelijkheden van
onkruidbestrijding. Idee is om
fruitbomen of struiken langs wegen
en plantsoenen aan te planten en
door burgers/LNMH te laten
onderhouden; dus het planten/in
richten en het onderhoud komt niet op het bordje van de gemeente te liggen.
Daarnaast gemeente stimuleren om natuurvriendelijke bermen en een bloemrijke
randen langs gemeentelijke percelen te realiseren.
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2. Duurzaamheid op lokale festivals stimuleren
Toelichting
O.a. afvalreductie, afvalscheiding en hergebruik stimuleren

3. Water
Toelichting
Stimuleren opvangen en hergebruik van regenwater, stimuleren vermindering
gebruik leidingwater.

Deze speerpunten zullen jaarlijks een uitwerking krijgen in het jaarplan.
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5. Communicatie
Goede communicatie is van groot belang om te laten
zien waar we voor staan en wat we doen. Uiteraard
met onze leden maar ook met alle inwoners van
Haaren. Hierdoor vergroten we de betrokkenheid bij
LNMH. Maar tevens willen hiermee bereiken dat
inwoners bewuster en duurzamer gaan leven en actie
gaan ondernemen in hun eigen leefomgeving.
De belangrijkste middelen daarbij zijn het uitbrengen
van een nieuwsbrief en het actueel en informatief houden van de website.
Daarnaast wordt publiciteit gegeven aan activiteiten door het aankondigen van
wandelingen, lezingen en andere bijeenkomsten in kranten, weekbladen, posters
en onze website.
De LNMH werkt niet mee aan commerciële doeleinden van bedrijven zoals het
doen van reclame-uitingen.

6. Financieel beheer
Fondsenwerving
De inkomsten van de Stichting LNMH bestaat
voornamelijk uit contributie van onze deelnemers
(€12,50 per jaar), giften/schenkingen,
projectfinanciering en vrijwillige bijdragen voor
excursies en lezingen.
We hebben de ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) status, waardoor donaties onder
bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de
inkomstenbelasting. Diverse malen is de LNMH
door de belastingdienst onderzocht, waaruit bleek dat we volledig aan de
vereisten van een ANBI voldeden.
Elk jaar starten we een of meerdere projecten op. Uitgangspunt is dat deze
projecten via specifieke projectsubsidies volledig worden gefinancierd. Als de
financiële positie van de LNMH het toestaat kan het bestuur ook besluiten een
gedeelte uit eigen reserve te betalen.
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Bestedingsbeleid
Op dit moment heeft LNMH een gezonde
financiële basis. Het beleid is dat er in
principe jaarlijks een sluitende begroting is
voor zover het vaste activiteiten betreft.
Eventuele overschotten (eigen vermogen)
zullen niet risicovol belegd worden maar
op een spaarrekening worden gezet. Deze
spaarrekeningen zijn duurzaam
verantwoorde rekeningen, zoals de Rabo
Streekrekening.
Dit eigen vermogen zal alleen aangewend worden voor financiering van eigen
activiteiten en projecten.

7. Organisatiestructuur LNMH
LNMH is een stichting en is opgericht op 14 mei 1997. Het bestuur bestaat
momenteel uit 6 leden waaronder een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris. LNMH heeft een adviescommissie Ruimtelijke Ordening en twee vaste
werkgroepen.
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