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Geacht College,
Als Milieuvereniging Land van Cuijk willen we gebruik maken van de mogelijkheid tot
inspraak om nogmaals onze mening en zorgen over de ontwikkelingen van het
gebied “De Kuilen” kenbaar te maken.
Allereerst stellen wij vast dat al bij het begin van de ontzanding werd gesteld dat
uiteindelijk het gebied natuurontwikkeling zou krijgen. Dat is om meerdere redenen
ook logisch. De potentie is groot en het is een aanvulling op het nabijgelegen gebied
van Natuurmonumenten.
Wij willen ervanuit gaan, dat het gemeentebestuur haar belofte om de
natuurbestemming te realiseren serieus neemt. Temeer omdat de beoogde locatie
belangrijk is in de verbindende functie tussen de Langenboomse bossen en de
Kuilen.
Als het voorontwerp van het bestemmingsplan zoals het er nu uitziet wordt doorgezet
dan wordt de ontwikkeling van natuur in het gebied hiermee ondergeschikt gemaakt
aan de belangen van een projectontwikkelaar. De ecologische verbindingszone waar
het gebied deel van uit maakt wordt hiermee ernstig geschaad. De kans is groot dat
(beschermde) soorten die in het gebied voorkomen zullen verdwijnen.
Dat er in de omgeving nauwelijks draagvlak is voor de recreatieve ontwikkeling van
het gebied neemt het college blijkbaar voor lief. Uit de vele reacties van inwoners en
anderen blijkt wel dat velen het stuk natuur en de rustige plekken bij De Kuilen
waarderen. Tot nu toe heeft het gemeentelijk beleid - en vooral het gebied met rust
laten - er mede toe geleid dat de natuur ter plekke zich positief ontwikkeld.

Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden.
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Als u kennisneemt van het onlangs gepubliceerde IPPC-rapport dan wordt het steeds
duidelijker dat in de hele wereld de signalen voor onze natuur en leefomgeving op
rood staan. Iedere actie en handeling om verbetering na te streven is genoodzaakt.
Bomen en natuur zijn bij uitstek opnemers van CO₂. We hebben kennisgenomen van
de inbreng van de stichting natuurgebied De Kuilen. Door de suggestie om het
voormalige crossterrein als natuurgebied in te richten en bomen te planten kunnen
we de doelstellingen die in het IPPC-rapport vervat zijn op het niveau van Mill
vormgeven. Dat signaal mag de gemeente niet negeren. Er zijn dus heel veel
redenen en argumenten om ruimte voor natuur bij De Kuilen na te streven en
verblijfsrecreatie daar niet te laten plaatsvinden.
.

Met vriendelijke groet,

Jan Reijnen, secretaris
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