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Snelfietsroute Cuijk-Nijmegen
Vlak voor en tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Bos
en Kuil is enige ophef ontstaan over de aanleg van een
snelfietsroute tussen Cuijk en Nijmegen. Voor deze fietsroute
wordt een fietsbrug over de Maas aangelegd ter hoogte van
de reeds bestaande spoorbrug. Het aanvankelijke plan om
hiervoor de niet volledig gebruikte, bestaande pijlers te
gebruiken is door ProRail tegengehouden, omdat deze ruimte
vrij moet blijven voor een mogelijke spoorverdubbeling in de
toekomst. Ondanks de forse extra kosten wil de Stadregio de
verbinding toch realiseren. De fietsroute zou voorts het tracé
van de Kuilseweg en Bosweg volgen. Alternatief is de aanleg
van de verbinding parallel aan de spoorlijn en via de
Beukenlaan door het Heumensoord. De voorkeur van de
betrokken gemeenten Heumen en Mook en Middelaar en de
Stadsregio gaat uit naar de Kuilseweg en Bosweg. Aan deze
variant heeft Bos en Kuil een aantal voorwaarden gesteld, die
stuk voor stuk zijn gehonoreerd. Een aantal leden heeft
bezwaren tegen deze variant. Zij krijgen de gelegenheid om
hun bezwaren uiteen te zetten. Van de zijde van de
voorstanders zullen de argumenten ook worden
gepresenteerd. Na discussie en weging van argumenten
kunnen de leden een oordeel vellen.

Landgoed De Kleine Lier
Onlangs heeft de gemeente Mook en Middelaar een
inspraakronde over de plannen van de fam. Leeman
gehouden. In het oostelijk deel van de Kuil, ruwweg tussen
spoorlijn, Lierdwarsweg en Lierseweg denkt de fam. Leeman
een landgoed te kunnen stichten dat de naam De Kleine Lier
krijgt.
Een delegatie van het bestuur is bij de fam. Leeman geweest
en heeft daar kennis genomen van de ideeën en
(bouw)plannen. Naar aanleiding van deze ontmoeting is een
brief gestuurd naar de initiatiefnemers met enkele
opmerkingen die het plan beter in de omgeving zou laten
passen. Deze suggesties zijn niet overgenomen.
Uit de presentatie van de plannen tijdens de inspraakavond,
bleek dat ook de plannen niet passen in het Limburgs
Kwaliteits Menu (LKM). Dat desondanks de gemeente toch
wil doorgaan met de voorbereiding voor een
bestemmingsplanwijziging, was voor het bestuur van de
Vereniging Bos en Kuil aanleiding om een reactie te schrijven
waarop van gemeentezijde nog geen antwoord is gekomen.
Het bezwaar kunt U lezen op onze website. Daar staat ook het
bezwaar dat enkele buurtbewoners hebben ingediend.

Landgoed Lage Lier
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van Bos en Kuil
met enige regelmaat contact gehad over de bouwplannen in
de Kuil. Wij zijn het nog niet eens geworden.
Een jaar geleden gaf de ledenvergadering ons de opdracht om
de ontwikkelingen kritisch te blijven volgen. Daaruit is het
standpunt naar voren gekomen dat wij vooralsnog niet
konden instemmen met de plannen zoals die ons zijn
gepresenteerd. Naar aanleiding daarvan is het gehele
bouwplan een aantal meters opgeschoven naar het oosten,
waardoor, heel beperkt, in het diepere deel van de Kuil ook
zou worden gebouwd. Inpassing in het landschap en
aankleding van het terrein waren onderwerp van gesprek
tijdens twee gesprekken tussen vertegenwoordigers van Bos
en Kuil het Limburgs Kwaliteits Menu en de Lage Lier. Ook
hier is nog geen overeenstemming bereikt en de voorzitter
van het LKM stuurt nu aan op een derde bijeenkomst.
Wat betreft de omvang en locatie, is het bestuur van Bos en
Kuil nog steeds van menig dat het landschappelijk gezien niet
passend is. Een finaal oordeel blijft moeilijk omdat telkens
blijkt dat plannen zijn aangepast of nog niet klaar zijn.
Daarom kunnen we u ook nog niet om een uitspraak vragen.

