VERSLAGLEGGING BIJEENKOMST LEEFBAARHEID IN KRONENBERG EN EVERTSOORD
5 maart 2020
De Torrekoel Kronenberg, 19.30 – 22.00 uur
Aantal aanwezigen: 27, waarvan 10 nieuwe belangstellenden ten opzichte van de eerste bijeenkomst op 28
januari.
Agenda:
1. Verslag 28 januari
2. Wat is er gebeurd sinds 28 januari?
3. De rol van de Dorpsraad
4. Thema-groepen vormen
5. Begin uitwerken thema’s
6. Datum volgende vergadering

1.

Verslag 28 januari 2020

Gemaakte opmerkingen, aanvullingen en wijzigingen naar aanleiding van het volledige verslag staan hieronder
vermeld. Reacties op de samenvatting worden expliciet vermeld.
Thema 1: Toverland / Grandorse ;
a. Is de opmerking over de eigenaar van het vee die extra maatregelen moet treffen nog van toepassing,
omdat een boerderij is uitgekocht? Dit is nog steeds van toepassing. De opmerking betreft niet de
uitgekochte boerderij. Het gaat om weiden in de nabijheid van Toverland aan de Middenpeelweg.
b. Toverland veroorzaakt niet alleen geluidsoverlast door vuurwerk maar ook door de
buitenmuziek/Halloweengeluiden die tijdens de Halloween avonden doorgaan tot zeker 23.30 uur.
Halloween duurt vanaf dit jaar 20 avonden in plaats van de 14 van vorig jaar. Dus nog meer avonden
geluidsoverlast.
Thema 2: Verkeer: routing, overlast, veiligheid en verlichting in kader van verkeersveiligheid
a. Nogmaals wordt gewezen op de verdwijning van de in het verleden (2004) genomen maatregelen om de
verkeersveiligheid van de Blaktdijk te verbeteren. Deze maatregelen verdwenen als gevolg van de komst
van Grandorse / de Peelbergen.
b. Destijds is door de toenmalige wethouder belooft dat het verkeer via de Middenpeelweg geleid zou
worden, niet via de Blaktdijk, Kulbergweg en de dorpskern. Dat zou toch terug te vinden moeten zijn in de
notulen van toen.
Thema 3: Kronenbergse bossen
a. Vogelgroep ’t Hökske heeft laten weten dat de grootschalige kap van bomen en daardoor het verdwijnen
van de Kronenbergse bossen ook gevolgen heeft voor vogels in het bos en vraagt om dit aandachtspunt
mee te nemen. John Raedts, voorzitter van de vogelgroep, geeft aan dat zij waar nodig en mogelijk kunnen
ondersteunen.
b. In de samenvatting van het verslag wordt niet gemeld dat herplanting van het bos in de kern America
plaats vindt, maar niet in Kronenberg waar de bomen door kap ervan verdwijnen.
c. N.a.v. lopende vergunningsaanvraag voor een zgn. Groene Zone stellen aanwezigen de vraag wat en waar
de Groene zone is?
Aanwezigen geven aan dat dit 50 meter langs de Middenpeelweg is tot in America, Zuringspeel en de
omgeving van het Meerdal. De nieuwe aangelegde beek (Peelloop) bij Grandorse zou de grens van die
groene zone moeten zijn. Die groene zone dient als infiltratiezone voor overtollig water. Dit moet nader
uitgezocht worden.
d. De verplichte herplanting als gevolg van de kaalslag door de kap van de bomen vindt in een ander gebied
plaats dan Kronenberg, o.a. nabij de Zuringspeel en de vakantieparken Meerdal en Loohorst. Een gebied
voor de toeristen, daar hebben de inwoners van Kronenberg niets aan.
e. Volgens de toelichting in de Hallo en Klökske door de gemeente worden vooral loofbomen geplant. Deze
zouden beter tegen de droogte en zon kunnen.
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f.

De geuite zorgen door aanwezigen op de informatie-avonden van Peelbergen werden destijds door
wethouder Driessen weg gewoven. Volgens hem zou het alleen maar beter worden. Tot dusver zorgt de
kaalslag voor grote open plekken in de bossen, waardoor het geen bos meer is maar een park, de
natuurlijke geluidsbarrière naar Kronenberg vermindert en de kans op omvallen van bomen groter wordt
omdat de wind op deze manier meer vrij spel heeft.

Thema 4: Horizonvervuiling, o.a. zendmast en windmolens
a. Ben Donders heeft contact gehad met KPN in verband met de zendmast. De omgevingsdialoog gaat
gepland worden. Ben is contactpersoon en informeert andere groepsleden.
b. N.a.v. de mogelijke komst van de zendmast rijzen de vragen: wat komt er precies te staan, welk probleem
wordt dan opgelost en hoe sterk is deze mast i.v.m. gezondheidsredenen?
c. Omdat niet duidelijk is of en waar windmolens zijn gepland stond deze vraag in het verslag. Bedoeld om
mee te nemen in de verdere activiteiten van de werkgroep van dit thema.
2.

Wat is er gebeurd sinds 28 januari?

a.
b.
c.

Artikel in de Hallo – Horst aan de Maas, 31 januari 2020
Artikel op facebookpagina de Limburger Horst aan de Maas, 28 februari 2020
De samenvatting en het volledige verslag van de bijeenkomst 28 januari is naar de aanwezigen per e-mail
verstuurd. Degene die geen e-mailadres hebben, ontvingen het verslag in de brievenbus. Het verslag staat
ook op de website van de Dorpsraad: http://www.dorpsraadkronenberg.nl/bijeenkomst-leefbaarheidkronenberg-en-evertsoord/
OP 18 februari 2020 contact gehad met Dorpsraad Kronenberg over het vervolg; komt terug op de agenda.
Contact met Overlegplatform Evertsoord over voortgang in en betrokkenheid van Evertsoord;
Email van de Gemeente met dezelfde toelichting als op A4 in de bossen. Gemeente is uitgenodigd voor
vanavond.
A4 met toelichting over kap van de bomen in het Kronenbergs bos is door de gemeente op geplaatst.
Uitnodiging interview Omroep Horst a/d Maas; nog niet op ingegaan. Eerst deze avond afwachten.
Contact met Gemeente over aanstaande activiteiten van Toverland, o.a. het festival van 15 mei.
Reactie van lid Vogelgroep ’t Hökske ontvangen; voorzitter van deze vereniging is vandaag aanwezig.
Verschillende reacties en vragen, o.a. aan- en afmeldingen voor vanavond en over de rol van de
Dorpsraad.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

3.

Rol van Dorpsraad

Naar aanleiding van de vorige bijeenkomst en het artikel in de Hallo leven er vragen over de rol van de
Dorpsraad en rol van de initiatiefnemers voor Leefbaarheid in Kronenberg en Evertsoord en onderlinge
verhoudingen. Jacky Relouw, ambassadeur van de Dorpsraad, licht de rol van de Dorpsraad binnen dit initiatief
toe.
De Dorpsraad kent sinds 2019 een andere meer faciliterende en neutrale vorm dan voorheen. Zij vraagt
inwoners van het dorp om zich in te zetten voor een bepaald thema, al dan niet aangedragen door die
inwoners zelf. De dorpsraad bestaat uit drie leden, Jony Reinders (voorzitter), Esther Vullings (penningmeester)
en Ger Janssen (secretaris). Zij worden ondersteund door zeven ambassadeurs die de kar trekken rond een
bepaald thema, zoals wonen, communicatie, greenteam, zwerfafval prikken (ZAP). Iedereen is van harte
welkom om vergaderingen bij te wonen. De Dorpsraad faciliteert, ondersteunt en adviseert, is het doorgeefluik
naar de gemeente, maar doet dat samen met ambassadeurs en inwoners van het dorp. De Dorpsraad voert
niet uit, maar zorgt ervoor dat de dialoog tussen partijen tot stand komt.
Sommigen geven aan het vreemd te vinden dat de Dorpsraad in kader van dit traject ‘Leefbaarheid in
Kronenberg en Evertsoord’ geen standpunt inneemt. Aanwezigen stellen dat de betrokkenheid van de
Dorpsraad nodig is, juist vanwege de link naar de gemeente die de dorpsraad informeert over hun plannen.
Bovendien is de Dorpsraad de eerstaangewezen gesprekspartner voor de gemeente. Bij aanwezigen leeft de
verwachting dat de Dorpsraad opkomt voor de belangen van de inwoners van het dorp en initiatieven om de
leefbaarheid te behouden of te verbeteren van de Dorpsraad vroegtijdig initieert of tenminste in
samenwerking met individuele bewoners. Niet achteraf, zoals nu bij de Kronenbergse bossen, waarin het tij
niet gekeerd kan worden, hooguit een beperking van de geleden schade.
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Jacky: Uiteraard is de Dorpsraad voorstander van een leefbaar dorp, dat kan niet anders. Maar wat voor de een
leefbaar is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. De Dorpsraad wil het proces bewaken en de dialoog tussen
mensen tot stand brengen. Daarin faciliteert de dorpsraad.
De initiatiefgroep van dit traject ‘Leefbaarheid in Kronenberg en Evertsoord’ en de Dorpsraad gaan daarom
samenwerken door elkaar te informeren en te betrekken. Met de initiatiefgroep wordt de groep bezorgde
inwoners bedoeld die dit initiatief zijn gestart. Hieruit wordt de regiegroep (zie verder) gevormd die zelfstandig
en onafhankelijk van de Dorpsraad functioneert. Jacqy Relouw neemt als ambassadeur van de Dorpsraad deel
aan de gezamenlijke overleggen en aan bepaalde werkgroepen. De dorpsraad blijft dit initiatief faciliteren en
treedt waar nodig ook op als extra gesprekspartner naar de gemeente. De regiegroep gaat in overleg met het
overlegplatform Evertsoord om zo ook de inwoners van Evertsoord te betrekken.
4.

Themagroepen vormen

De aanpak is als volgt:
a. De gevormde themagroepen werken zelfstandig en rapporteren aan gezamenlijke groep.
b. In iedere themagroep zit een lid van de regiegroep.
c. Iedere themagroep bepaalt de eigen aanpak. Om themagroepen op weg te helpen is een stramien
gemaakt voor de eerste uitwerking van doelen en activiteiten.
d. Themagroepen helpen en ondersteunen elkaar waar nodig en wenselijk.
e. De regiegroep bewaakt het proces, koppelt groepen aan elkaar daar waar nodig en wenselijk, zodat niet
hetzelfde wiel wordt uitgevonden en uitgevoerd, denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijke huis-aanhuis enquête.
f. De regiegroep wordt gevormd uit leden van de initiatiefgroep en bestaat uit Rieky Sturme, Frans Houwen,
Gert-Jan Janssen, Tjeerd Hiddema en Marleen Wijnen
g. Het grootste effect van bezwaar indienen als dat nodig is, wordt nader onderzocht: 1 bezwaar van de hele
groep of 50 individuele bezwaren.
h. Waar nodig en wenselijk wordt ondersteuning gevraagd van specialisten. Iedereen gaat na of en wie ze
kennen uit het dorp of eigen netwerk en geven namen met specialisme door aan regiegroep die hiervan
een lijst aanlegt. Hierin worden ook andere initiatieven binnen het dorp meegenomen, bijvoorbeeld de
werkgroep Energie Kronenberg.
i. Notulen van de overleg 28 januari en 5 maart zijn brondocumenten.
j. Belangrijk aandachtspunt is dat er geen kampen mogen ontstaan binnen het dorp. Er moet altijd ruimte
zijn voor dialoog en indien nodig compromissen sluiten
k. Leden van de themagroepen ontvangen de e-mailadressen van de individuele leden.
Wat wordt van de leden van themagroep verwacht?
• Deelname aan een themagroep betekent dat je meedenkt en meedoet. Er is geen verplichting, maar ook
geen vrijblijvendheid
• Ieder draagt bij naar eigen kunnen en mogelijkheden
• Niet ieder thema verlangt dezelfde inspanning
• Een thema dat eventueel niet bemenst wordt, wordt als onvoldoende belangrijk beschouwd voor de
leefbaarheid.
Bezetting groepen
1. Toverland en Grandorse: Gert-Jan Janssen, Martijn de Groot, Jan Bouten, Doret van Helmond, Frans
Houwen en Sjaak Sturme
2.

Verkeersoverlast: Marcel Janssen, Frans Houwen, Ralph Schreurs, Wim Mulders
Aandachtspunten:
• rekening houden met de blauwdruk van de dorpskern zoals dat op de site van dorpsraad.
• Breder trekken dan Kronenberg en Evertsoord; ook de ontwikkeling van verplaatsing ingang
Toverland heeft gevolgen hebben voor de routing van het verkeer (navigatie),
drukte op Helenaveenseweg en Op den Bergen meenemen.
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3.

Kronenbergse bossen: Rieky Sturme, Ester Huijs , Leo van Horen, Freek Driessen, Wilbert Vullinghs, Sjaak
Sturme, Sjraar Huijs, Truus Maes, Ron Camps, Jo Geurts
Specialisten: Piet Vullinghs, vogelgroep Hökske

4.

Horizonvervuiling
a. Zendmast: Frans Houwen, Ben Donders, Sjaak Sturme en Ralph Schreurs
b. Windmolens: Frans Houwen. Denk ook aan vogels
Koppel ook met Werkgroep Energie Kronenberg

Genoemde specialisten:
1. John Raedts, voorzitter vogelgroep Hökske met werkgebied gemeente Horst aan de Maas, geeft aan dat de
geluidsoverlast van Toverland en Grandorse en met name het vuurwerk een zorg is voor de leden van de
werkgroep. De werkgroep kan en wil met haar kennis over vogels en verwijzen naar onderzoek van dienste
zijn daar waar nodig en wenselijk.
2. Jacky Relouw: procesbegeleider en netwerkvorming, inzetten van kennis kleine kernen en leefbaarheid
3. Mathieu Dolders: jurist en in verleden lid van de Dorpsraad.
4. Piet Vullinghs: voor Kronenbergse bossen.

5.

Begin uitwerken thema’s

In het vervolg van deze bijeenkomst gaan de gevormde themagroepen uit elkaar om een eerste aanzet te
maken voor de uitwerking van ieder thema en nadere afspraken met elkaar te maken aan de hand van het
getoonde stramien.

6.

Datum volgende vergadering

Volgende bijeenkomst 2 april in de Torrekoel
Suggestie voor agendapunt volgende keer: Toverland en Grandorse de lange termijnvisie komen toelichten in
de Torrekoel.

In verband met het corona-virus wordt de volgende bijeenkomst
Van 2 april verplaatst naar 23 april 19.30 uur in de Torrekoel.
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