
 

 

 

 

Brunssum 28/5/2021 

Vragen in het kader van artikel 43 van het RVO inzake de vergunning van het Klimpark Schutterspark 

om een groot gebied met omheining af te zetten en onbereikbaar te maken voor wandelaars en 

mountain bikers. 

Geacht college, 

Al enige tijd is er onrust bij bezoekers en omwonenden van het Schutterspark inzake de 

draadafzetting van een groot gedeelte van bos en de helling rond het klimpark in het Schutterspark. 

Het feit dat loslopend groot wild , zoals herten, in het park niet meer vrij kunnen rondlopen en 

daarbij klem lopen, doet bij veel mensen de vraag oproepen hoe het nu werkelijk zit met de 

toestemming om zo’n groot gebied af te zetten. Te meer daar wij beschikken over een tekening uit 

het dossier (zie bijlage) waarin toch duidelijk staat beschreven welk stuk van het gebied door de 

eigenaar omheind mag worden. Ondanks uitleg van onze burgemeester bij een bijeenkomst op 

vrijdag 21 mei j.l. in het Schutterspark, waar wij bij aanwezig waren, blijven er toch nog vragen bij ons 

en de burgers bestaan. Bij die uitleg is ook verteld dat per 1 juni in feite de omheining weggehaald 

dienen te zijn. Gemeld als een zogenaamde 0 meting. Wij bemerken echter dat dit niet is gebeurd. 

Wij hopen op duidelijke antwoorden op onze volgende vragen: 

- Bent u het met ons eens dat het daadwerkelijke afgezette stuk gebied afwijkt t.o.v. het 

aangegeven gedeelte (blauw omlijnd) op de tekening? 

- Zo ja, kunt u ons aangeven wie hier toestemming voor heeft gegeven? 

- Zo nee, wat is dan de status van deze tekening welke bij het dossier zit? 

- Als voor de afwijking een vergunning is zouden wij graag willen weten wie dit heeft 

afgegeven? 

- En is het college hiervan op de hoogte? 

- Als de afzetting afwijkt van toestemming waarom wordt er dan niet gehandhaafd? 

- Nu de periode tot 1 juni voorbij is en de omheining er nog steeds staat vragen wij nu hoe er 

gehandhaafd wordt? 

- Is er toestemming gegeven voor de afzetting en de barricade van de toegangsweg naar het 

klimpark vanuit de vijver naar boven? 

- Als voor de laatste vraag het antwoord is dat dit de vrije hand is van de eigenaar, bent u het 

dan met ons eens dat het klimpark vanuit het vijvergedeelte dan wel erg moeilijk bereikbaar 

is? Mede door de vervallen trap (als bekend)? 

- En dat hiervoor toch snel een oplossing dient te komen? 

Wij hopen dat er snel duidelijkheid en een oplossing komt voor deze onrust, waardoor de 

bezoekers van ons mooie Schutterspark zich niet meer hoeven te storen aan de ongemakken die 

men nu ervaart. 
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