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Beste NLGO leden ,  
 

Jos Hendriks neemt na 43 jaar NLGO bestuurs- en coördinator werkzaamheden 
afscheid als coördinator Planologie en Beroepschriften. 

 

In augustus 1978 had Jos een gesprek met de pas 
opgerichte vogelwerkgroep op de Kop van Goeree met o.a. 
Krijn Tanis, Arie van de Berg, Johan Everaars en John 
Beijersbergen. Men kwam tot het idee om een vereniging op 
te richten en in november van dat jaar werd de NLGO 
opgericht. Jos werd de eerste voorzitter en dat is hij enige 
jaren geweest. Daarna is hij tot op de dag van vandaag de 
man van de planologie en beroepsschriften. Wij hebben zijn 
kennis en inbreng, altijd op een rustige en weloverwogen 
manier, zeer gewaardeerd. Op Koningsdag 27/4/2019  
kregen Jos en zijn vrouw Tineke van de burgemeester een 
onderscheiding en zij werden benoemd tot lid in de orde van 
Oranje-Nassau. Dit vanwege het vele vrijwilligers werk wat zij 
hebben gedaan. Wij zullen Jos missen als coördinator. 

 

 

Bomen 

 

Bomen zijn ontzettend belangrijk voor 
ons milieu, zij nemen CO2 op, geven 
O2 af, ze zijn alleen daarom al 
onmisbaar, en dan zijn ze ook nog 
eens erg mooi in het polderlandschap. 

De gemeente Goeree-Overflakkee 
heeft een lijst opgesteld van 
monumentale bomen, onlangs is deze 
lijst opnieuw vastgesteld. Kijk eens op 
de bomenlijst op onderstaande website 
Staat die mooie boom bij jou in de buurt 
er ook op? Of moet die favoriete boom 
toch echt aan de lijst worden 
toegevoegd? Laat het ons weten op 
info@nlgo.nl als er iets mist.  
               Klik hier voor de  GGO Bomenlijst 

mailto:info@nlgo.nl
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653733


 

 

 

Jaarvergadering NLGO op 21 April 2022 

 

De jaarvergadering van onze vereniging is op donderdag 21 april, klik hier voor de agenda, iedereen 
is van harte welkom. 

Een van de agendapunten is een voorstel van het bestuur tot het doen van een aantal. 
Statutenwijzigingen. Er zijn twee redenen waarom het bestuur een voorstel doet tot wijziging van de 
Statuten. Ten eerste zou het bestuur graag zien dat de Statuten het mogelijk maken om de ANBI 
status aan te vragen voor de vereniging. Daartoe moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Ten tweede is er een wettelijke verplichting om de Statuten in overeenstemming te brengen met de 
wet WBTR.   

De vereniging groeit, recentelijk zijn nog weer twee nieuwe werkgroepen gestart: het Kenniscentrum 
Zandwallen volgt landschappelijke ontwikkelingen in het Zandwallengebied, en de Werkgroep 
Omgevingswet verdiept zich in de nieuwe wet, die de wijze van vergunningsverlening sterk 
veranderd. Wat dat betekent dat voor het landschap, willen we helder hebben.  

Een van de speerpunten van het beleid van onze vereniging is het betrekken van meer mensen bij de 
vereniging of de natuur. Kijk eens op de website naar alle werkgroepen. 

Wil je eens meelopen met iemand van de vlinderwerkgroep of de plantenwerkgroep of de 
vogelwerkgroep of meewerken in het onderhoud - laat het ons weten via info@NLGO.nl  

Ook de werkgroep Strand en Zee gaat in het najaar weer aan de slag op het strand, doe mee en 
verlos de zee (van alle rommel). 

 
 

Werkgroep Planologie en Beroepschriften zoekt ogen en oren 

 

Leest u regelmatig de Gemeentelijke mededelingen en vergunningsaanvragen in de 
krant? En bent u goed op de hoogte van wat er zich afspeelt in uw buurt? Dan zijn we 
zeker naar u op zoek. Niet noodzakelijkerwijs om in een commissie te gaan zitten, niet 
om avondenlang te vergaderen maar gewoon, om af en toe met ons te overleggen over 
vergunningsaanvragen en verleende vergunningen in uw buurt. 
 
Stuur een mailtje naar planologie@nlgo.nl om u zelf op onze bellijst te zetten,  en we 
hebben binnenkort eens contact over hoe u ons kunt helpen. Namens de werkgroep 
Planologie, hartelijk dank alvast. Ed van Wijk Secretaris NLGO 

 

https://nlgo.nl/alv
https://nlgo.nl/werkgroepen
mailto:info@NLGO.nl
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