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Aan de Raad, 

In de begrotingsvergadering van 2008 heeft uw gemeenteraad een motie aangenomen om een nader 
onderzoek uit te voeren naar de realisering van een dorpsbos/park in Kruisland. In het in juni 2009 
vastgestelde dorpsontwikkelingsplan is in het visiegedeelte en in de leefbaarheidsagenda opgenomen dat 
er een onderzoek wordt gedaan naar de realisatie van een dorpsbos. Bij de dorpsbewoners bestond er 
een voorkeur om het dorpsbos te realiseren in het gebied gelegen tussen de Eerste Boutweg en de 
Molenstraat. In eerste instantie is gekeken of een projectontwikkelaar dit niet middels een constructie 
waarbij woningbouw als financieringsbron zou kunnen dienen voor de realisering van een dorpsbos, In 
2012 heeft deze ontwikkelaar aangegeven af te zien van de verdere ontwikkeling vanwege hem 
moverende redenen. Vervolgens heeft het enige tijd stil gelegen vanwege anders gestelde politieke 
prioriteiten. Door ons is dit in 2015 weer opgepakt, waarbij vanzelfsprekend de eigenaar van de gronden 
een belangrijke rol speelt. Naast de voorkeurslocatie is er ook nog gekeken naar een locatie voor het 
dorpsbos bij Den Darink, zie bijgevoegde kaart voor de locaties. 

Op beide locaties bleek de eigenaar niet bereid, met uitzondering van een kleine ongunstig gelegen 
reststrook grond, om grond te verkopen. Hierdoor is het niet mogelijk om een grote groene ruimte in de 
vorm van een dorpsbos/park toe te voegen in of nabij de kern van Kruisland. Er zal dus geen dorpsbos 
worden gerealiseerd in Kruisland. 

De noodzaak tot opwaardering en het toevoegen van extra openbaar groen in Kruisland is echter nog 
steeds aanwezig. Op korte termijn zal bijvoorbeeld de strook openbare grond in Den Darink nabij de 
voetbalkooi verder worden heringericht. Daarnaast zal op basis van o.a. het vastgestelde groenplan in 
samenspraak met de dorpsraad gekeken worden of het openbaar groen kan worden opgewaardeerd en 
of er mogelijk nog op kleinere schaal openbaar groen kan worden toegevoegd in het dorp. 

Hoogachtend, 
burgemeester èn wethouders van Steenbergen, 
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