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CONCEPT 
 

Beleidsplan NMC Schijndel 2019 - 2022 
 
 
Inleiding 
 
Natuur- en Milieucentrum Schijndel (NMCS) is een vereniging die 45 jaar bestaat. NMCS 
heeft veel kennis van natuur , landschap en cultuurhistorie opgebouwd. 
NMCS heeft als moederorganisatie de stichtingen Oude Inheemse Rassen in het 
Schijndels landschap ( Schaapskooi Schijndel) en Stichting Heempark de Blekert 
opgericht. Deze stichtingen functioneren zelfstandig. Stichting het Heempark de Blekert 
en Stichting Schaapskooi Schijndel zijn vertegenwoordigd in het bestuur van NMCS. 
 
In dit beleidsplan zijn missie en doel, beoogde resultaten, maatregelen en kerntaken, 
middelen en werkzaamheden van NMC Schijndel voor de komende vier jaren 
beschreven. Het beleidsplan geeft de beleidskoers van NMC Schijndel aan en dient als 
hulpmiddel voor controle en toetsing van het gevoerde beleid. 
In de jaaragenda van NMC Schijndel en de werkplannen van de werkgroepen worden 
genoemde maatregelen en middelen verder uitgewerkt en geprogrammeerd.  
De jaaragenda wordt jaarlijks afgestemd op die van de stichtingen Schaapskooi Schijndel 
en  Heempark De Blekert. 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de ledenvergadering van 7 februari 2019. 
 
Missie en doel 
NMC Schijndel houdt zich bezig met  landschapsontwikkeling, natuurbehoud, 
natuurontwikkeling, natuureducatie en cultuurhistorie in Schijndel ter bevordering van 
biodiversiteit en duurzaamheid. 
NMC Schijndel wil de inwoners van Schijndel bewust maken van nut en noodzaak van 
natuur- en landschapsbeheer en -ontwikkeling met oog voor de streekidentiteit en 
cultuurhistorische elementen in het cultuurlandschap van Schijndel  (o.a. populieren, 
wilgen, hop, heide, heggen, slanke sleutelbloem). 
Bewustwording van biodiversiteit en duurzaamheid moeten leiden tot een gezond 
leefklimaat in Schijndel, waar iedereen kan leven, wonen, werken en genieten  in een 
aantrekkelijk en  gezond  landschap. 
Het motto van NMC Schijndel is: “We houden Schijndel  groen, u ook?” 
 
Beoogde resultaten 
De komende jaren worden de volgende resultaten nagestreefd: 
• grotere bekendheid en profilering van NMC Schijndel  
• gebruik van professionele  PR-middelen zoals: website, nieuwsbrief, folder, 

posters, persberichten, social media e.d. 
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• continueren of op peil houden van natuureducatieve werkzaamheden zoals: 
lezingen, artikelen in nieuwsbladen, excursies en natuurwandelingen, 
natuureducatie kinderen 

• toename van het aantal leden  
• continuering contacten en contracten met Staatsbosbeheer, Gemeente, Brabants 

Landschap, particulieren .e.d. 
• toename beleidsbeïnvloeding via samenwerkingsovereenkomsten, lobbyen, 

contacten, publiciteit, participatie in klankbord -en stuurgroepen 
• versterking van Uilenwerkgroep, Werkgroep Schijndels Landschap, 

Vogelwerkgroep, Florawerkgroep en werkgroep Voorlichting en Educatie. 
• ondersteunen of uitvoeren van natuurprojecten. Continuering  project 

Vlechtheggen; opstart project Samen naar een biodivers Schijndel, Natuur in de 
Wijk 

• draagvlak c.q. instemming van bestuur, vrijwilligers, leden en doelgroepen met 
resultaten, beleidsvoering en functioneren van  NMCS 

• tevredenheid opdrachtgevers over de uitvoering van de opdrachten. 
 
 
Maatregelen en kerntaken 
Om doel en beoogde resultaten te bereiken zijn maatregelen en kerntaken gericht op: 
a. bewustwordingsproces en natuurbeleving bij de Schijndelse bevolking  door het 

geven van voorlichting en natuureducatie over bijzondere kenmerken en 
streekidentiteit van het Schijndels landschap; 

b. aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (wilgen, grienden, populieren, 
heggen, heide, poelen, wandelpaden, ommetjes e.d.) 

c. (laten) doen van natuuronderzoek en monitoren van zaken, die van belang zijn voor 
een goed natuur- en landschapsbeleid; 

d. kritisch volgen en beïnvloeden van het (overheids)beleid van betrokken instellingen 
inzake natuur- en landschapsbeheer (advies- en klankbordfunctie) 

e. samenwerken met personen, organisaties en instellingen met een gelijk of verwant 
doel; 

f. initiëren, stimuleren, (doen) ontwikkelen, financieel ondersteunen en mede 
uitvoeren van natuurprojecten 

 
Middelen en werkzaamheden 
Voor het uitvoeren van genoemde maatregelen/kerntaken worden jaarlijks, indien 
mogelijk, een of meer van de volgende middelen beschikbaar gesteld en/of 
werkzaamheden uitgevoerd. 
Ad a 
• uitvoeren van educatieve activiteiten in samenwerking met Schaapskooi Schijndel, 

Heempark de Blekert en Heemkundekring Schijndel; 
• organiseren van excursies, wandelingen en lezingen; 
• zorgen voor  artikelen, persberichten en publicaties over natuur en landschap; 
• zorgen voor facebookpagina, website, nieuwsbrief en folders. 
• meewerken aan natuurprojecten en lesbrieven. 
 
Ad b 
• onderhouden van grienden, poelen en heidevelden 
• knotten van wilgen 
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• aanleggen en onderhouden van wandelpaden 
• mede aanplanten en onderhouden van bomen, struiken en heggen  
• signaleren en doorgeven van bedreigingen van natuur en landschap 
• meewerken aan het realiseren van bepaalde vegetatietypen 
• meewerken aan verschralen, omvormen en herplanten 
• meewerken aan begrazen, maaien en afplaggen 
 
Ad c 
• monitoren van flora en fauna in Schijndels landschap door Uilenwerkgroep, 

Vogelwerkgroep en Florawerkgroep 
• adviseren en ondersteunen van gemeente bij  behoud Schijndels landschap en flora 

en fauna 
• signaleren en doorgeven van bedreigingen van natuur en landschap 
• plaatsen ,verspreiden en onderhouden van nestkasten e.d. 
 
Ad d 
• het onderhouden van contacten, voeren van overleg en samenwerken met andere 

milieu- en natuurorganisaties binnen de grenzen van gemeente Meierijstad, SBB, 
Provincie, Gemeente, Waterschappen, Brabant Water, ZLTO, BMF, 
natuurbeheerorgansiaties, Het Groene Woud e.d. 

• participeren in klankbord-/stuurgroepen en belangengroepen 
• lobbyen bij invloedrijke personen en instellingen; 
• inspelen op nieuw geformuleerd natuurbeleid gemeente Meierijstad 
• inspelen op actuele ontwikkelingen, zoals bezuinigingen, klimaatsverandering 
 
Ad e 
• uitwisselen van kennis, ervaringen en vrijwilligers met Schaapskooi Schijndel, 

Heempark de Blekert, Heemkundekring Schijndel  en  natuurgroepen in de regio. 
• afstemmen van activiteiten 
 
Ad f 
• aanvragen, (doen)ontwikkelen en mede uitvoeren van natuurprojecten, zoals 

bijvoorbeeld Project Vlechtheggen, Populierenproject en project Samenwerken 
aan een biodivers Schijndel 

• financieel ondersteunen van natuurprojecten 
 
Geldmiddelen 
Geldmiddelen worden verkregen door contributies, donaties, projectsubsidies en  het 
uitvoeren van werkzaamheden tegen vergoeding. 
De verkregen geldmiddelen worden gebruikt voor het bekostigen van genoemde 
maatregelen en werkzaamheden, aanschaf en onderhoud van gereedschap en 
werktuigen, aanschaf en verbruik van materialen, bestuurskosten en het waarderen en 
(bij)scholen van vrijwilligers en (mede)financieren van natuurprojecten. 
 
Organisatie 
Onder het bestuur functioneren de volgende werkgroepen: 
• Werkgroep Schijndels Landschap (WSL) 
• Uilenwerkgroep 
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• Werkgroep Voorlichting en Educatie  
• Vogelwerkgroep  
• Florawerkgroep 
 
Buiten deze werkgroepen zijn individuele leden actief voor de vereniging. O.a. leden die 
Facebook onderhouden, foto- en filmmateriaal aanleveren, of participeren op verzoek 
van het bestuur en op basis van hun expertise in overlegstructuren. 
 
Werkgroepen staan onder leiding van een coördinator, die contact onderhoudt met het 
Dagelijks Bestuur (DB) van NMCS. 
Werkgroepen werken met  een jaarlijks werkplan en begroting en leggen aan het 
bestuur verantwoording af over uitgevoerde werkzaamheden en bestede middelen via 
(financieel) jaarverslag en periodieke rapportage. 
NMC Schijndel, Schaapskooi Schijndel, Heempark De Blekert en Heemkundekring 
Schijndel stemmen hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar af en ondersteunen en 
versterken elkaar. 
 
 
 
 
 
 


