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Stand van zaken Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord 
8 juli – 1 oktober 2020 
 
Deze stand van zaken verschijnt ter vervanging van het geplande overleg op 1 oktober dat 
als gevolg van de verscherpte corona maatregelen door de overheid niet door kon gaan. Dat 
geldt ook voor de geplande bijeenkomst met en over Toverland op 12 oktober.  
 
Deze stand van zaken beschrijft in hoofdlijnen de voortgang vanuit de regiegroep en per 
werkgroep in de periode van 8 juli tot 1 oktober 2020.  
 
Verslag overleg 7 juli  
 
1) Vanuit Regiegroep 

a) Voorbereiding van de presentatie door Frans Houwen namens BLKE in gemeenteraad Horst 
aan de Maas op 25 augustus 2020. Presentatie is toegestuurd per e-mail. 

b) Organisatie van de bijeenkomsten op 21 september (Kronenbergse bossen) , 1 oktober 
(BKLE) en 12 oktober (Toverland). Bijeenkomsten op 1 oktober en 12 oktober gaan niet door 
i.v.m. verscherpte maatregelen door de overheid als gevolg van corona.   

c) In de media is op verschillende manier aandacht gevraagd voor de activiteiten door BLKE. 
Hierover zijn jullie per mail geïnformeerd.  

d) N.a.v. presentatie in gemeenteraad op 25 augustus:  
i) Gesprek met Wethouder Beurskens en ambtenaren: 10 september, verslag ligt nu bij de 

gemeente ter controle op feitelijke onjuistheden. Het definitieve verslag wordt verspreid 
en geplaatst op de website van Dorpsraad Kronenberg.  

ii) Gesprek met politieke partij Essentie 
iii) Intensief contact met D’66 / Groen Links 
iv) Contact met PvdA  

e) Uitbreiding van de informatie over BLKE op de website van de Dorpsraad Kronenberg door 
plaatsen van verslagen, presentaties en toevoeging van informatie over de werkgroepen.  

f) Aankondigingen geplaatst op facebookpagina van de Dorpsraad Kronenberg.  
g) Administratie van deelnemers BLKE. Op 1 oktober: 68 deelnemers (op 21 september een 

groei van 14 personen sinds juli. 
h) Voorbereidingen inzet van social media.  

 
2) Vanuit werkgroep Toverland / Grandorse 

a) In de media aandacht voor de geluidsoverlast van Toverland.  
b) Contact over en organisatie van bijeenkomst met en over Toverland. Geplande bijeenkomst 

12 oktober kan niet doorgaan i.v.m. corona. Nieuwe datum wordt gepland als het kan.  
c) Werkgroep bezoekt op 5 oktober Toverland, op uitnodiging van Dhr. Gelissen, algemeen 

directeur van Toverland met als doel de activiteiten in kader van Halloween te bespreken.  
 
Toverland geeft in de uitnodiging per mail aan dat de wethouder aanwezig is bij dit gesprek. 
Hiermee gaat BLKE niet akkoord, omdat daarmee het gesprek een formeel karakter krijgt.  
 
Per mail geeft BLKE de volgende reactie:   
“…. Uit jouw mail begrijpen we dat je in het kader van een goede duidelijke transparante 

communicatie ons wil bijpraten over de programmering van de Halloween activiteiten dit jaar. 
 

http://www.dorpsraadkronenberg.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/07/20200722-Verslag-BLKE-7-juli-2020-definitief.pdf
http://www.dorpsraadkronenberg.nl/blke-roept-politiek-horst-aan-de-maas-op-om-te-gaan-voor-leefbaarheid-voor-iedereen/
http://www.dorpsraadkronenberg.nl/blke-roept-politiek-horst-aan-de-maas-op-om-te-gaan-voor-leefbaarheid-voor-iedereen/
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Echter de aanwezigheid van wethouder Beurskens bij dit gesprek kunnen wij niet rijmen met het 
informele karakter van het gesprek dat jouw uitnodiging suggereert. Welke rol zie jij voor de 
wethouder? Welk karakter heeft dit gesprek voor jou?  

 
We willen voorop stellen dat dit gesprek niet het bedoelde gesprek is in de halfjaarlijkse cyclus, zoals 
eerder is afgesproken met de gemeente, of welke vorm van omgevingsdialoog in het kader van 
vergunning verlening of andere wettelijke kaders dan ook. Bovendien betreuren we dat je ons niet 
eerder betrokken hebt in de programmering rond Halloween. Op deze manier kunnen we niet met 
elkaar in overleg over mogelijke oplossingen aangaande de te verwachten (geluid)overlast.  

 
De afwezigheid van vuurwerk dit jaar stemt ons positief, echter het toenemend aantal Halloween 
avonden en de verwachte overlast baren ons grote zorgen….” 

 
d) Werkgroep heeft niet meer gehoord van Grandorse na het laatste contact per mail waarin 

Grandorse aangaf een gesprek te organiseren met vertegenwoordigers van gemeente, 
Grandorse, ECdP en BLKE. Wethouder Beurskens heeft toegezegd op 10 september om de 
oorspronkelijke gesprekscyclus vlot te gaan trekken.  

 
3) Kronenbergse bossen 

a) In samenwerking met Dorpsraad wedstrijd uitgezet voor naam op slagbomen in 
Kronenbergse bossen.  

b) Organisatie, promotie en verslaglegging bijeenkomst Kronenbergse bossen in De Korhoen op 
21 september 2020. Verslag ligt nu bij de sprekers ter controle op feitelijke onjuistheden. Het 
definitieve verslag wordt verspreid en geplaatst op de website van Dorpsraad Kronenberg.  

1) Vervolgoverleg werkgroep op maandag 5/10: 

• Bespreking ontvangen antwoorden op WOB verzoek op 8 september  

• Compensatieplan: Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente om hier druk op te 
houden vanuit BLKE. Termijnen van compensatie en waar, afronding van slagbomen en 
bebording 

• Afspraken met de gemeente met betrekking tot inspraak op meerdere terreinen 

• Wensen inventariseren kenbaar maken.  
2) Donderdag 8/10: digitaal overleg met gemeente met als doel toelichting op de antwoorden 

WOB-verzoek en beantwoording eventuele vragen.  
3) Groengroep heeft contact gezocht met de regiegroep. Afspraak is gepland.  
 

4) Horizonvervuiling 
a) Werkgroep heeft bij herhaling contact gezocht met werkgroep energie; (nog) geen reactie 

ontvangen 
b) Geen nieuwe ontwikkelingen  

 
5) Verkeer en verkeersveiligheid 

a) Gesprek met wethouder Roy Bouten in kader van ‘Buurten in de wijk’. Deelnemers aan 
gesprek: inwoners van Peelstraat, BLKE, wethouder Bouten en Ton Peeters (ambtenaar 
gemeente) 
i) Gemeente is van mening dat bij het oplossen van onveilige verkeerssituaties de inwoners 

betrokken moeten worden en dat de oplossing mede op initiatief van inwoners moet 
plaats vinden. Activiteiten in dit kader worden ondersteund door de gemeente mits in 
overleg met de inwoners.  

ii) Ton Peeters heeft in samenspraak met de verantwoordelijke wethouder Eric Beurskens 
als vervolgactie de verkeerstelling op Peelstraat geregeld. Is een start en goed te zien dat 
gemeente meteen actie onderneemt. Echter de werkgroep wil de problematiek van 
verkeer en verkeersveiligheid breder aanpakken en niet beperken tot de Peelstraat.  

http://www.dorpsraadkronenberg.nl/breng-je-stem-uit-voor-een-naam-voor-het-kronenbergse-bosgebied/
http://www.dorpsraadkronenberg.nl/breng-je-stem-uit-voor-een-naam-voor-het-kronenbergse-bosgebied/
http://www.dorpsraadkronenberg.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/07/20200706-WOB-verzoek-Kronenbergse-bossen-BLKE.def_.pdf
http://www.dorpsraadkronenberg.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/09/20200806-Verslag-overleg-Wethouder-Roy-Bouten-200806.pdf
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iii) Situatie Peelstraat en bij de school is besproken. Knelpunten: verkeersdrukte, 
sluipverkeer tussen A67 en A73, hoge snelheid. Dit moet onderdeel worden van het 
brede aanpak die de werkgroep voor ogen heeft.   

b) Werkgroep heeft contact met hoofd van de school gehad om verkeersituatie bij school te 
bespreken. Hoofd van de school wil graag betrokken worden.  

c) Werkgroep heeft een Inventarisatie gemaakt van de knelpunten. 
d) Op 15 oktober komt de werkgroep bij elkaar om de vervolgstappen bepalen. Inwoners van 

Peelstraat, en vervolgens van geheel Kronenberg en Evertsoord, worden hierbij betrokken.  
e) In de media aandacht voor de problematiek en straatraces op Kievitsweg en Kulbergweg.  

 
 
 


