Verslag Informatie bijeenkomst maandag 30 maart 2022 van 20.00 – 22.00
uur.
De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom naast onze
inwoners ook:









Davis Solez wethouder en Jos Jongenelen, gebiedsmanager gemeente Land van Cuijk
Leden van meerdere politieke partijen
Vertegenwoordigers van het Waterschap AA en Maas
Dhr. H van Eldijk van Topparken
Dhr W Kraanen projectmanager “ toekomstig watergebruik Kraaijenbergse Plassen”
Vertegenwoordiger van het Brabants Landschap
Vertegenwoordiger van SOVON, vogelonderzoek Nederland
Leden van de Dorpsraad Beers en Heeswijkse Kampen.

De voorzitter wenst verder eenieder een goede vergadering. Kansen en bedreigingen zullen de
revue passeren. We hopen op al deze onderling samenhangende thema’s standpunten van uit
de zaal te horen en onze gasten mee te geven wat er leeft en voor ons dorp van belang is.
Els heeft brengt het thema geluid, waarbij Jos Bakker laat horen dat hij het jammer zou vinden
als zijn uitzicht door een geluidswal verloren zou gaan. In bijlage1: de raadsinformatiebrief
hierover vanuit de gemeente Cuijk.
Han doet de gang- en stand van zaken m.b.t. de dijkverzwaring uit de doeken aan de hand van
sheets. In bijlage 2 vind je de hele PowerPoint presentatie waar dit onderdeel in opgenomen is.
Henk van Eldijk projectmanager van Topparken Dommelsvoort geeft het stappenplan aan om
tot realisatie van het park te komen. Medio april moet de MER op tafel komen. Stikstof lijkt
nog wel extra aandacht nodig te hebben. Bureau “Krachten” komt met het ontwerp masterplan.
De plannen zullen voorgelegd worden aan alle 34 stakeholders. Na de zomer ligt er dan een
nadere uitwerking van de plannen. Er zullen inloopavonden komen ter presentatie. Er wordt
gedacht over een jachthaven van +/- 500 boten waar ook een openbare botenhelling bij zal
komen. Voor de gemeente is deze helling een hard punt. De centrum voorzieningen komen ten
zuiden van de ophaalbrug langs een strand, waarbij gedacht moet worden aan o.m. terrassen,
horeca, winkel en binnen en buiten zwembad. Het geheel blijft een openbaar toegankelijk
park. De bereikbaarheid loopt via de N321, die tijdig van een rotonde voorzien wordt,
inmiddels afgestemd met de provincie. De Dommelsvoort weg wordt zodanig 2-zijdig
uitgevoerd dat de eikenbomenlaan de middenberm gaan vormen. De toegang naar Linden
vanuit Beers gaat dan via deze weg die vanaf de ophaalbrug naar Linden blijft zoals die nu is.
Na de pauze
Han brengt de reconstructie van de N321 ter sprake waarin duidelijk wordt dat het tracé van
zuidelijk van Grave tot en met de A73 pas in de tweede helft van de 20ger jaren zal
plaatsvinden. Ook deze stukken vind je in de PowerPoint bijlage.
Johan tot slot heeft het over het uitvoeringsprogramma Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse
Plas zoals dat opgesteld is olv. Willem Kraanen. Om het stuk volledig tot uitvoer te brengen
zijn er een aantal wijzigingen nodig in de Verordening Kraaijenbergse Plassen 2005, 3de
wijziging 2015. Middels die wijzigingen kunnen ondermeer op diverse plekken langs en op de
oevers overnachtingen plaatsvinden. Als dorpsraad vinden we dat om meerdere redenen geen
goed idee. Ook hiervan vind je samenvattende tekst op de PowerPoint.
De voorzitter sluit af met de conclusie,s:
1. Dat gezien instemmende signalen het beleid van het bestuur door de zaal gesteund wordt.
2. Dat een bijeenkomst als deze gezien kan worden als een voorbeeld van kernendemocratie
3. Dat we tot slot, uitzien naar versterking van het bestuur.
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Johan v.d.Boom,
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