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De vereniging heeft ten doel in de ruimste zin het behartigen van de belangen 
van de omwonenden van Kasteel en de voormalige Heerlijkheid Eckart teneinde 
handhaving van het woon- en leefklimaat in positieve zin te bewerkstelligen, 
rekening houdend met de belangen van mens, dier, natuur en milieu. 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

•   samen te werken met bestaande en nog op te richten organisaties die 
opkomen voor het behoud van Kasteel en de voormalige Heerlijkheid 
Eckart en de omliggende (natuur)gebieden; 

•   het vertegenwoordigen van haar leden in daarvoor in aanmerking 
komende gevallen, waaronder juridische procedures; 

•   het trachten te bevorderen dat de besluitvorming omtrent eventuele 
toekomstplannen met inbegrip van verkeers(circulatie)plannen, met 
betrekking tot het Eckartdal en omliggende (natuur)gebieden op 
evenwichtige en juiste wijze, met inachtneming van de voorschriften en 
procedures, al dan niet vastgelegd in formele wetten of in nationale of 
internationale regelgeving of richtlijn, plaatsvindt; 

•   het verstrekken van adviezen en informatie aan haar leden; 
•   het werven van leden en financiële middelen om haar activiteiten te 

steunen; en 
•   alle andere middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn, 

zoals het steunen in moreel, technisch en financieel opzicht van de 
werkgroep Zorgzame Buurt waarin onderlinge hulp en bijstand in de wijk 
wordt georganiseerd. 

 

Communicatie: 
De vereniging treedt naar buiten middels regelmatige communicatie met de pers 
(persberichten), de leden (jaarvergadering, bijeenkomsten met lezingen, 
nieuwsbrieven, georganiseerde wandelingen, website).  

 

Projecten en activiteiten: 
De vereniging organiseert en faciliteert rondleidingen in de Heerlijkheid Eckart en 
het Dommelgebied. Daarnaast organiseert de vereniging bijeenkomsten om de 
kennis over de natuur en de historie van de oude Heerlijkheid Eckart over te 
dragen aan de bewoners van het gebied en het “wij”-gevoel te versterken en te 
stimuleren actief bij te dragen in het behouden van de kwaliteit van de buurt en 
omringende natuurgebieden. Wij willen zoveel mogelijk buurtbewoners bij onze 
activiteiten betrekken. 

 


