Notulen overleg werkgroep Kronenbergse bossen
Datum: 19 november 2020

20.00 uur

Locatie: ieder op zijn thuisadres via MS Teams

Aanwezig: F. Houwen, W. Vullinghs, L. van Horen, W. v.d. Beuken, R. Camps, F. Driessen, E. Janssen,
E. Bouten
Afwezig: T. Maes (afgemeld) en R. Sturme (ziek)

1. Opening
F. Houwen heet iedereen welkom.

2. Overleg met gemeente
F. Houwen geeft aan dat we op korte termijn met twee afgevaardigden van de gemeente Horst aan
de Maas een gesprek aan willen gaan. Deze twee personen vanuit de gemeente zijn Bas v.d. Lisdonk
en Cindy in ’t Zandt. Dit overleg zal digitaal plaatsvinden via MS-teams.
Frans Houwen, Rieky Sturme, Freek Driessen en Leo van Horen geven aan bij dit (digitaal) gesprek
aanwezig te willen zijn. Datum van overleg wordt waarschijnlijk 3 december 2020 (inmiddels
bevestigd).

3. Notulen 5 oktober 2020
- L. van Horen vraagt wanneer alles nu klaar is, doelende op het plaatsen van slagbomen en plaatsen
van borden.
F. Houwen merkt op dat n.a.v. ons overleg van 5 oktober vanuit de werkgroep de harde eis is gesteld
om het gehele plan uiterlijk 1 december 2020 gereed te hebben. Ongeveer anderhalve week geleden
is er vanuit de werkgroep (F. Driessen) nogmaals een mail naar Bas v.d. Lisdonk gestuurd met de
vraag wanneer het geheel nu klaar is. Tot op heden hebben we nog geen reactie ontvangen.

4. Aanplant oefenterrein Schorfvenweg en aanplant pad
Op 11 november 2020 heeft Bas v.d. Lisdonk een mail gestuurd voor wat betreft de aanplant bij het
oefenterrein en de aanplant van een te vervallen pad.
Vanuit zijn expertise heeft R. Camps daarop gereageerd en stelt nog enkele vragen. Kort samengevat
worden vraagtekens geplaatst bij sommige keuzes en werkwijzen. Er wordt afgesproken dat bij het
overleg met de gemeente (zie punt 2) een toelichting zal worden gevraagd voor de gemaakte keuzes.

5. Rondvraag
*

F. Houwen merkt op dat een van de bomkraters is vernield bij werkzaamheden. Dit is
doorgegeven aan Piet Selen van de werkgroep Oorlogssporen Kronenberg en hij heeft Bas
v.d. Lisdonk op de hoogte gebracht..

*

E. Bouten vraagt wie de verantwoordelijke partij is voor de aangelegde menbaan.
F. Houwen geeft aan dat de menbaan eigendom is van de gemeente, maar dat het is
uitbesteed aan Grandorse. E. Bouten geeft aan dat het haar bekend is dat Dutch Open
Eventing momenteel in zwaar financieel weer verkeerd en vraagt zich af of de gemeente
Horst aan de Maas met deze situatie bekend is. Evelien vreest dat straks misschien blijkt dat
de menbaan voor niks is aangelegd. Deze kwestie/vraag zal tijdens het overleg met de
gemeente worden besproken.

•

F. Driessen geeft aan dat in mei 2020 door Bas v.d. Lisdonk via mail een plattegrond werd
gestuurd met daarop de inrichting van het bosgebied. Naar aanleiding van de huidige
werkzaamheden en ontwikkelingen vraagt Freek zich af of de plattegrond nog wel up to date
is.
Ook deze vraag zal op het overleg met de gemeente besproken worden.

•

W. Vullinghs vraagt zich af wie er gaat handhaven, nu de gebodsborden zijn geplaatst.
Deze vraag zal tijdens het overleg met de gemeente gesteld worden

6. Afsluiting
F. Houwen geeft aan dat hij alle vragen die in dit overleg zijn gesteld heeft genoteerd.
Omstreeks 21.00 uur wordt het overleg beëindigd en afgesloten.

