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Stand van zaken Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord 
Mei – medio juni 2020 
 
Corona blijft struikelblok in het elkaar kunnen ontmoeten. De regiegroep en werkgroepen 
hebben hun activiteiten voor zover dat kon per e-mail, virtueel of op afstand voortgezet. Via 
deze stand van zaken houden we de deelnemers van het Burgerinitiatief Leefbaarheid 
Kronenberg & Evertsoord (BLKE) op de hoogte van de ontwikkelingen. Wellicht is dit de 
laatste editie, want het goede nieuws is dat we elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten.  
 
Noteer alvast in jouw agenda 
Op 7 juli komen we om 19.30 uur weer met z’n allen bij elkaar in de Torrekoel. We hebben 
zaal 2 en 3 gereserveerd. Er is dan genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te houden. 
Daarnaast moeten we ons houden aan het geldende protocol. Dat betekent o.a. dat er een 
presentielijst aangemaakt moet worden, met naam, telefoonnummer en e-mail adres. Deze 
presentielijst moeten we delen met de Torrekoel. Wil jij komen naar het overleg op 7 juli 
meld je dan voor 3 juli aan via info@marleenwijnen.nl  
 
Algemeen en vanuit regiegroep 

• De Dorpsraad Kronenberg stelt haar website beschikbaar voor het plaatsen van 
verslagen en andere informatie. Inmiddels is een dossier op deze website aangemaakt 
onder het kopje werkgroepen: 
http://www.dorpsraadkronenberg.nl/burgerinitiatiefkronenbergevertsoord/  

• Het Overlegplatform Evertsoord wordt betrokken door informeren en toesturen van alle 
stukken en vragen om de inwoners van Evertsoord te informeren. Het contact verloopt 
op dit moment in hoofdzaak per e-mail.  Een ontmoeting staat hoog op de agenda. 

• Regiegroep en Dorpsraad hebben samen met de werkgroep deelgenomen aan het 
overleg met de gemeente rond de Kronenbergse bossen, meer informatie hierover bij 
werkgroep Kronenbergse bossen. 

• In het Klökske, op de facebookpagina en website van de Dorpsraad is een bericht 
geplaatst met korte stand van zaken en oproep om ook deel te nemen aan het BLKE. Dit 
leverde 8 nieuwe deelnemers op. Ken jij iemand die ook geïnteresseerd is laat hem of 
haar zich aanmelden via info@marleenwijnen.nl. Twee mensen van deze nieuwe 
deelnemers nemen ook zitting in werkgroepen. 

• In alle communicatie wordt ook de Hallo meegenomen. Plaatsing in de Hallo bepaalt de 
redactie. Zij nemen dit soort berichten niet snel over, maar kiezen voor inhoudelijke 
verhalen.  

 
Werkgroep Grandorse / Toverland 

• Eind juni zit de werkgroep met Toverland aan tafel om de geïnventariseerde problemen 
te bespreken. Jean Gelissen jr., directeur van Toverland zegt in zijn reactie op de 
uitnodiging van de werkgroep het volgende: “… ook wij hechten veel waarde aan een 
goede relatie met omwonenden”.  

• Paul Oomen, vertegenwoordiger namens Toverland en aanwezig bij het eerste overleg 
van BKLE, heeft ontslag genomen. Hij wordt vervangen door de woordvoerster Tessa 
Maessen.  

• Het gesprek vindt plaats met Tessa Maessen en mogelijk sluit Jean Gelissen jr. namens 
de directie aan bij dit gesprek.  
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• De afgelopen periode heeft de werkgroep informatie verzameld over de gang van zaken 
en regelgeving m.b.t. vergunningverlening, de extra geplande evenementen, die door 
corona niet door konden gaan maar wel plaats gaan vinden als het weer kan en mag, en 
regelgeving omtrent vuurwerk en geluidsoverlast.  

• Het gesprek met Grandorse / de Peelbergen moet nog gepland worden.  
 
Werkgroep Kronenbergse bossen 

• WOB-aanvraag nadert het eindstadium en ligt nu bij de werkgroep voor een reactie. Heb 
jij ervaring met of ben jij deskundig in WOB-aanvragen? Meld je dan bij Rieky Sturme: 
rieky.sturme@rsmodematch.nl. Goed om dan nog eens de puntjes op de i te zetten.  

• Op 13 mei vond in de Kronenbergse bossen bij het St. Antonius kappelletje een overleg 
plaats tussen de gemeente, Dorpsraad Kronenberg en het Burgerinitiatief Leefbaarheid 
Kronenberg & Evertsoord. In dit overleg zijn besproken: 

o De kaalslag in de bossen, de rol van de gemeente hierin en de aanpassingen die 
ten gevolge hiervan nog plaats moeten vinden, zoals het herstellen of aanpassen 
van wandelpaden.  

o Het in ontwikkeling zijnde compensatieplan van ruim 10 ha., direct in het gebied 
o De voortgang van het al lopende project rond het plaatsen van poorten en 

borden om zo te zorgen dat een rustig bosgebied ontstaat voor natuur en 
wandelaars.  

o Informeren van de inwoners door de gemeente over de gang van zaken in het 
verleden en in de toekomst om zo betrokkenheid en het draagvlak bij de 
inwoners te realiseren.  

• In navolging op het overleg van 13 mei is door BLKE en de Dorpsraad Kronenberg, in 
afstemming met de gemeente Horst aan de Maas, een persbericht gemaakt over de 
stand van zaken en de toekomstige compensatie. Het persbericht is als bijlage bij deze e-
mail meegestuurd. Daarnaast wordt het persbericht geplaatst in de Nieuwsbrief 
(verschijningsdatum 24 juni) en op de website van de Dorpsraad Kronenberg. Vervolgens 
wordt het persbericht naar de lokale pers gestuurd, zoals de Hallo, Omroep Horst aan de 
Maas en het Klökske.  

• De regiegroep heeft bij de griffier van de gemeente navraag gedaan naar de 
beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen over de aanleg van de eventingroute 
door Jan Wijnen, gemeenteraadslid PvdA Horst aan de Maas. De behandeling van deze 
vragen staat op 8 september op de agenda van de raadsvergadering. In de 
voorbereidende vergadering op 25 augustus is het mogelijk om in te spreken of 
agendapunten aan te dragen. Procedure navragen bij griffier.  
 

Werkgroep verkeer en verkeersveiligheid  

• Eind juni komt deze werkgroep voor het eerst bij elkaar sinds de lockdown i.v.m corona.  
 

Werkgroep Horizonvervuiling 

• De gemeente heeft de aanvraag geweigerd van KPN om een zendmast te plaatsen nabij 
de Heuvelsestraat. KPN  heeft daarna geen nieuwe acties ondernomen rond het plaatsen 
van een zendmast. 

• Onderzoek naar verbeteren van de bereikbaarheid in Kronenberg loopt.  

• Onderzoek naar juistheid van het plaatsen van windmolen(s) loopt.  
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