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Aan:  de leden van de raad  

Van: wethouder van der Poel 
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Onderwerp: Steenenburg: nieuwsbrief uitstel renovatie kasteel 
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Aanleiding 

Kort voor de start van de renovatie van het nu nog roze kasteel is twijfel ontstaan over de 

aanwezigheid van vleermuizen op de zolder van het kasteel. De uitkomsten van het uitgevoerde 

ecologisch onderzoek leidden tot vragen van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. De gemeente 

heeft vervolgens van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (toezichthouder Wet natuurbescherming 

namens de provincie) een verbod gekregen om te starten met de werkzaamheden tot er meer 

duidelijkheid is over de gevolgen voor vleermuizen en andere beschermde diersoorten. We hebben 

daarom de start van de renovatiewerkzaamheden tijdelijk opgeschort. 

 

Informatie 

Voor het plan Steenenburg versturen wij periodiek een digitale nieuwsbrief, waarop inwoners en 

andere belangstellenden zich kunnen abonneren. In de nieuwsbrief van 27 november informeren we 

de ontvangers onder andere over de uitgestelde start van de renovatie van het kasteel. Voor de 

uitgebreide informatie verwijzen we u naar de bijgevoegde nieuwsbrief. 

 

Bijlage 

Nieuwsbrief plan Steenenburg 27-11-2018  

 

 



Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk deze nieuwsbrief dan online. 
 

  

 

NIEUWSBRIEF PLAN STEENENBURG 27/11/18 
 

 

 

 

START RENOVATIE KASTEEL UITGESTELD 

Kort voor de start van de renovatie van het nu nog roze kasteel is twijfel ontstaan over de 

aanwezigheid van vleermuizen op de zolder van het kasteel. De uitkomsten van het uitgevoerde 

ecologisch onderzoek leidden tot vragen van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. De gemeente 

heeft vervolgens van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (toezichthouder Wet natuurbescherming 

namens de provincie) een verbod gekregen om te starten met de werkzaamheden tot er meer 

duidelijkheid is over de gevolgen voor vleermuizen en andere beschermde diersoorten. 

  

Ook wij willen er zeker van zijn dat we met de werkzaamheden niet het leefgebied van vleermuizen 

(of andere beschermde dieren) verstoren. We respecteren daarom het standpunt van de 

vleermuiswerkgroep en de Omgevingsdienst en hebben de werkzaamheden nog vóór de start 

stilgelegd. 

 

Juiste weg  

Momenteel zijn we in gesprek met de vleermuiswerkgroep en de Omgevingsdienst Brabant-Noord 

over het uitgevoerde onderzoek, de uitkomsten en de conclusies dat er met bijna 100 procent 

zekerheid is geconstateerd dat er geen vleermuizen leven in het kasteel. Helaas betekent dit dat de 

start van de renovatie vertraging oploopt. We willen echter de juiste weg bewandelen en aan onze 

zorgplicht voldoen. Op dit moment kunnen we nog geen nieuw startmoment afgeven voor de 

renovatie van het kasteel. 

 

https://us8.campaign-archive.com/?e=&u=c6445441e5a92f3c656299514&id=e3ac3d5400


 

 

INFORMATIEBIJEENKOMST DRUKBEZOCHT 

Op zaterdag 3 november stelde de gemeente de deuren van een 

deel van het kasteel open voor een informatiebijeenkomst over de 

aanstaande renovatie van het kasteel. Een belangrijk deel van de 

informatie werd verstrekt door hoofdaannemer Van Dinther uit 

Schaijk en leidekkersbedrijf Walther Verhoeven uit Nieuwkuijk. 

Daarnaast werden de aanwezigen bijgepraat over het benodigde 

onderhoud aan het groen in het gebied. 

  

Op de doorlopende bijeenkomst kwamen zo’n 120 

belangstellenden af. Een aantal van de vragen die zij stelden, 

hebben we verwerkt in een lijst met veel gestelde vragen en 

antwoorden. Die vindt u op onze website. 

 

 

 

 

 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 

Op 19 november jl. zijn we gestart met de aangekondigde 

onderhoudswerkzaamheden in Steenenburg. Op dit moment gaat 

het vooral om het maaien en klepelen van de open stukken gras. 

De overige werkzaamheden – onder meer aan Waterloo, de vijver 

met de soldaten – worden op een later moment uitgevoerd, zodra 

we ook hier maatregelen voor eventueel aanwezige beschermde 

planten en dieren hebben getroffen. 

 

 

 

 

 

 

WANDELING MET TOELICHTING OVER GROEN 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 november hebben we 

toegezegd een moment te organiseren waarop belangstellenden 

tijdens een wandeling door het gebied meer informatie kunnen 

krijgen over het groenonderhoud. Dat moment gaat er zeker 

komen, maar voor een definitieve datum wachten we tot we meer 

duidelijkheid hebben over de planning en te treffen maatregelen. 

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

 

 

 

 

 

MEER INFORMATIE 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen? Neem 

dan contact met ons op via (073) 51 31 789 of info@heusden.nl. We 

helpen u graag verder! 

 

 

 

   

https://www.heusden.nl/Projecten/Landgoed_Steenenburg/Meer_informatie/Veel_gestelde_vragen_over_Landgoed_Steenenburg
mailto:info@heusden.nl


 

 
 

 

 

 

 

 

contact   aanmelden / afmelden 

    

 

 
Deze nieuwsbrief wordt met de grootste zorg samengesteld. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Communicatie van de 
gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 1295, communicatie@heusden.nl. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
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