Verslag overleg Kronenbergse Bossen
14 januari 2021
Locatie:
MSTeams vergadering
Tijd:
19.00 – 20.15 uur
Aanwezig: Gemeente:
Cindy in ’t Zandt en Bas van de Lisdonk
BLKE, werkgroep Kronenbergse bossen:
Freek Driessen, Leo van Horen, Frans Houwen (notulen) en Rieky Sturme (voorzitter)
1. Opening
Rieky opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Verslag overleg d.d. 3 december 2020
Er zijn geen opmerkingen op dit verslag. Alleen van Cindy in ’t Zandt enkele kleine opmerkingen
maar die zijn nog niet verstuurd naar de werkgroep Kronenbergse bossen. Zal ze morgenvroeg
doen.
3. Stand van zaken plaatsen van de borden, slagbomen en proefopstelling rasters.
Datum oplevering werkzaamheden
De proefopstelling van de rasters is goedgekeurd door alle partijen.
Volgens Bas v.d. Lisdonk zijn de materialen besteld en ontvangen en zal midden volgende week
worden begonnen met het plaatsen van de rasters bij alle poorten.
De sloten voor op de poorten zijn ook ontvangen en kunnen worden aangebracht op de poorten.
De werkzaamheden zullen ongeveer 1 tot 1,5 maand duren. Daarna is het gedeelte bij ECdP van
de Kronenbergse bossen klaar en kan worden begonnen met het gedeelte van het bos aan de
kant van Toverland.
4. Handhaving door gemeente
Momenteel rijden er nog steeds quats door de Kronenbergse bossen en daar zijn klachten over
binnengekomen bij de werkgroep.
De gemeente moet de handhaving doen maar heeft geen middelen en/of mensen die dit kunnen
bewerkstelligen. En er is ook geen plan om handhaving te realiseren.
Freek vertelt vanuit zijn ervaring bij de politie over handhaving. De werkgroep zal alle leden van
het BLKE/inwoners op het hart drukken dat ze bij elke vorm van overlast in de bossen altijd de [politie te bellen: 0900-8844 en een telefonische melding te doen bij de gemeente: 077-4779777
en/of via de website: https://www.horstaandemaas.nl/melden-illegale-activiteiten. Hiervan
wordt altijd een notitie gemaakt, die worden gebruikt om eventuele handhavingsacties uit te
voeren door de politie. Ook al komt de politie niet ter plekke ten tijde van de overlast, de
melding wordt wel genoteerd en de politie kijkt er naar. De overlast moet zichtbaar worden en
dat kan alleen als er meldingen worden gedaan.
5. Stand van zaken aanplant op vervallen paden
De werkgroep zal aan de hand van een kaart van de gemeente bekijken welke paden volgens hen
kunnen vervallen. Bas v.d. Lisdonk heeft hiervoor een kaart aangeleverd van de eventingroute
maar die is niet gedetailleerd genoeg. Bas zal nog een duidelijkere kaart sturen naar Rieky.
Misschien dat ook de kaart van Knopen Lopen van pas komt.
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6. Compensatieplan
Bas meldt dat de Bosgroep in contact is met de perceeleigenaren om een beeld te krijgen hoe en
of de perceeleigenaren meewerken aan een compensatieplan. Dit proces kan maanden duren.
Het BLKE is verbaasd dat Bas niet op de hoogte is van de stand van zaken. Het is toch juist de
bedoeling van dit overlag om de stand van zaken te bespreken. Bas zal gaan informeren naar de
stand van zaken en hiervan verslag doen in ons volgend overleg.
Frans vraagt waarom de gemeente niet zelf deze actie onderneemt richting perceelhouders. Bas
zegt dat de Bosgroep hiervoor de aangewezen instantie is, omdat zij vanuit hun hoedanigheid.
Wat betreft de compensatie van de bossen, heeft de provincie hierin een laatste stem.
Door Rieky wordt opgemerkt, dat het moeilijk te begrijpen is dat er alleen een kapmelding nodig
is om een half bos te slopen en dat dan de provincie een laatste stem heeft in waar wordt
gecompenseerd.
Cindy en Bas melden dat de door het BLKE voorgestelde percelen voor compensatie, worden
meegenomen in het definitieve concept van het compensatieplan van de gemeente naar de
provincie.
De werkgroep wil nauwer betrokken worden bij de besprekingen van het compensatieplan. Er
wordt overwogen om een gesprek aan te vragen bij de provincie.
Cindy meldt dat er provinciale eisen zijn waar de gemeente aan moet voldoen. Leo herhaalt dat
hij het erg teleurstellend vindt dat dicht bij Kronenberg is gekapt en dat de compensatie gebeurt
bij de boosdoener. Dit gevoel leeft bij een groot aantal omwonenden. Freek vult aan dat het
BLKE juist is ontstaan omdat de inwoners éisen dat de gemeente de inwoners hierin steunt.
Freek vraagt of de aanplant die momenteel plaatsvindt nabij de Golfhorst valt onder het
compensatieplan. Bas gaf aan dat dit inderdaad het geval is.
Bas heeft vorig jaar aangegeven dat het perceel aan de Peelstraat in het najaar van 2020 zeker
zou worden aangeplant. Echter is er nog niets gebeurd. Als reden hiervoor noemt Bas dat door
onvoorziene omstandigheden de aanplant even was uitgesteld. Freek zegt dat de werkgroep van
het BLKE de uitleg van de uitstel van aanplant wel begrijpt, maar dat dit toch weer een voorbeeld
is van een uitspraak die door de gemeente is gedaan en niet is nagekomen. Freek wees daarbij
specifiek op het feit dat de burger in Kronenberg/Evertsoord vaak al kritisch is op uitspraken van
de gemeente.
Frans vraagt hoe we kunnen bereiken dat ook buiten de door de provincie goedgekeurde
percelen, nieuwe aanplant plaatsvindt. Hierover heeft de provincie toch niets te zeggen?!
Er zal een manier van overleg gevonden moeten worden waarin alle partijen aan deelnemen die
betrokken zijn bij het compensatieplan. Een participatieplan zou hiertoe kunnen dienen.
7. Afspraak Grandorse, gemeente en BLKE, te organiseren door de gemeente
Cindy meldt dat door omstandigheden bij Grandhorse, die nog niet openbaar zijn, vertraging in
de totstandkoming van dit gesprek is gekomen. Er komt een persbericht in week 3. Cindy zal de
werkgroep informeren wanneer deze er is.
8. Datum volgend overleg
Het volgend overleg is op donderdag 11 februari a.s. om 19.00 via Teams.
9. Rondvraag
Frans heeft in de wandelgangen vernomen dat de weg tussen Kronenbergerhof en de
Schorfvenweg verhard wordt. Hij vraagt aan Bas en Cindy of zij hierover iets vernomen hebben.
Het antwoord is Nee.
10. Sluiting
Om 20.15 uur wordt de vergadering afgesloten.
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