
VRIENDEN VAN DE GROENE KRAAIJ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Kleinschalig toerisme in de Kraaijenbergse Plassen. Als omwonenden en lokale gebruikers van het gebied willen we geen massatoerisme! 
Geen 1.000.000 externe bezoekers per jaar. Ruimte voor groen en natuur en balans tussen lokale gebruikers en toerisme voor mensen van 
buiten de regio. In balans met het gebied en dat beleven als rijkdom. 

Teken de petitie via www.vriendenvandegroenekraaij.nl/sluit-je-aan!   
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Onderwerp: Overtuigende steun omwonenden voor kleinschalige ontwikkeling Dommelsvoort  

 

Belangenorganisatie Vrienden van de Groene Kraaij maakt zich zorgen over de grootschalige 

ontwikkelplannen van TopParken op lokatie Dommelsvoort aan de Kraaijenbergse Plassen. De 

petitie online, in twee maanden inmiddels meer dan tweeduizend keer ondertekend, toont aan 

dat de ontwikkeling de gemoederen bezig houdt. De bezorgdheid beperkt zich niet tot de direct 

omringende dorpen, maar strekt zich uit tot in de wijde omgeving.  

Om te inventariseren hoe de omwonenden in kerkdorpen Beers en Linden tegenover de initiële 

bouwplannen staan, zijn in de laatste week van november enquêtes rondgebracht. Het 

merendeel is woensdag 2 december van deur-tot-deur weer opgehaald. Nadrukkelijk is de 

inwoners gevraagd zich geheel vrij te voelen in het aangeven van hun mening ten aanzien van 

de uitgangspunten van Vrienden van de Groene Kraaij:  

 maximaal 200 vakantiewoningen, klimaatneutraal gebouwd en in gebruik; 

 maximaal 300 ligplaatsen (inclusief ligplaatsen bij de woningen); 

 géén hotel; 

 het westelijk deel blijft beschikbaar voor lokale gebruikers.  

Het enquêteresultaat geeft aan dat 87% het eens is met de uitgangspunten van Vrienden van de 

Groene Kraaij, bijna negen op de tien geënquêteerde inwoners. In Linden ligt het percentage 

zelfs op 94%. Als vanzelfsprekend zijn er ook andere geluiden, deze meningen worden 

gerespecteerd en meegewogen in de overwegingen. Het responspercentage lag in beide dorpen 

op bijna 50%, waarmee de gehanteerde methode en de uitkomsten als representatief kunnen 

worden bestempeld. 

Vrienden van de Groene Kraaij bedankt de inwoners van Beers en Linden, voor hun bijdrage, 

maar ook voor de levendige gesprekken en zeker ook voor de boeiende discussies. Het toont 

eens te meer aan hoe betrokken de inwoners zijn bij hun omgeving – en met de 

ontwikkelplannen voor de toekomst. Bovendien geeft het blijk van het gemis van een dialoog met 

belanghebbenden, sinds het in medio 2018 gestaakte overleg tussen gemeente, omwonenden 

en gebruikers van de Kraaijenbergse Plassen.   

Vrienden van de Groene Kraaij is van mening dat zowel de gemeente als regievoerder en 

TopParken als initiatiefnemer en uitvoerder de stem van gebruikers en inwoners zoals gebleken 

uit de online petitie en de recent uitgevoerde enquête niet naast zich neer kunnen leggen.  

Zowel de petities als de enquêteresultaten worden binnenkort aan het college van Gemeente 

Cuijk aangeboden, met de uitnodiging aangewezen ontwikkelaar van Dommelsvoort, TopParken, 

deelgenoot te maken. Een aantal enquêteformulieren zijn retour ontvangen met opmerkingen 

tegen, maar voornamelijk vóór ons streven naar kleinschalige ontwikkeling van Dommelsvoort. 

Deze opmerkingen worden geanonimiseerd meegenomen en eveneens overhandigd aan het 

college.  

 
Voor overige informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website: www.vriendenvandegroenekraaij.nl. 

https://www.vriendenvandegroenekraaij.nl/

