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Terugblik participatietraject 

Landgoed Gulbergen heeft voor veel mensen betekenis: bewoners, omwonenden, 

ondernemers, sportverenigingen, natuurverenigingen, eigenaren, pachters, huurders, sporters, 

wandelaars, fietsers, verschillende overheden, enzovoort. Uiteenlopende groepen, met ook 

uiteenlopende belangen. Desondanks bieden de uitkomsten van het participatietraject een 

duidelijk beeld van hoe de betrokkenen de toekomst van Gulbergen voor zich zien. Tussen 

februari en mei 2022 gingen enkele honderden belangstellenden hier over in gesprek met het 

projectteam Gulbergen.

Gesprekken

Ruim 200 betrokkenen namen live deel aan een webinar op 24 februari 2022, dat ook nadien 

nog door bijna 400 mensen werd bekeken. 276 Deelnemers leverden input door een online 

vragenlijst in te vullen. Verder deden zo’n 150 mensen mee aan één van de 

klankbordgesprekken of bewonersavonden over de ontwikkeling van het gebied. Ook sprak het 

projectteam Landgoed Gulbergen met 11 initiatiefnemers met een concreet idee of plan voor 

het gebied.

Recht doen aan inbreng

“We zijn ongelofelijk blij en dankbaar voor zoveel betrokkenheid en inbreng,” reageert Frank 

van der Meijden, burgemeester van Laarbeek en portefeuillehouder Landgoed Gulbergen in het 

Dagelijks Bestuur van MRE. “De uitkomsten maken glashelder hoe de mensen de toekomst 

van het gebied zien. Aan ons nu de schone en uitdagende taak om een plan te ontwikkelen dat 

zoveel mogelijk recht doet aan al die inbreng. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar we zijn het de 

regio én de generaties na ons verplicht om hier iets goeds van te maken!”
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Participatieverslag

De oogst van alle gesprekken is samengebracht in een participatieverslag. Het 

participatieverslag geeft een impressie van water leeft in het gebied, hoe mensen Gulbergen 

waarderen, welke toekomst zij voor het gebied zien, welke suggesties, ideeën en 

kanttekeningen zij graag aan het bestuur van MRE willen meegeven als input en inspiratie voor 

de keuze en verdere uitwerking van een voorkeursscenario voor het gebied. Ook zijn de 

resultaten van het online onderzoek en de verslagen van de gesprekken als bijlage bijgevoegd 

bij het participatieverslag. 

Hoe verder?

In juli 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van MRE het participatieverslag vastgesteld. Het 
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bestuur heeft het projectteam de opdracht gegeven om verder te gaan onderzoeken in 

hoeverre er een voorkeursscenario te ontwikkelen is dat zowel recht doet aan de opbrengst van 

het participatietraject als aan de oorspronkelijke opdracht van het MRE-bestuur. Die opdracht 

luidde om tot een plan te komen dat bijdraagt aan de gebiedsambities, dat maatschappelijke 

meerwaarde levert en financieel haalbaar is. Metropoolregio Eindhoven wil een kostenneutraal 

plan ontwikkelen, wat inhoudt dat de opbrengsten van de verkoop aan een marktpartij de 

kosten moet dekken voor de beëindiging van de erfpacht én de planvormingskosten.

Rekenen en tekenen

De komende periode is het projectteam aan de slag om – in samenspraak met deskundigen 

zoals de landschapsarchitect – te ‘rekenen en tekenen’ om uiteindelijk tot een 

voorkeursscenario te komen dat het beste past bij de opdracht en de uitkomst van het 

participatietraject. Het voorkeursscenario zal vervolgens eerst aan het Dagelijks Bestuur 

worden voorgelegd. Als het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd wordt het voorkeursscenario ter 

besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur van MRE, nadat de gemeenteraden 

van de 21 gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze geven. Vervolgens kan 

de aanbestedingsprocedure starten om het voorkeursscenario in de markt te zetten.

Wanneer hoort u meer?

Naar verwachting duurt de ‘reken- en tekenfase’ zeker tot het laatste kwartaal van 2022. Tot die 

tijd zal er weinig of geen nieuws te melden zijn, en zult u ook geen nieuwsbrief van ons 

ontvangen. Zodra er nieuws te melden is rond het voorkeursscenario ontvangt u een nieuwe 

nieuwsbrief. Mocht u tussentijds vragen hebben, kijkt u dan op www.gulbergen.nl onder veel 

gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via 

info@gulbergen.nl. 

Verkoop brandhout Gulbergen aan 

particulieren

Tijdens het werken aan de toekomstplannen 

voor Landgoed Gulbergen, moet het gebied 

natuurlijk goed onderhouden en beheerd 

worden. MRE zet zich samen met beheerder 

Bosgroep Zuid Nederland in voor een 

zorgvuldig beheer van de bos- en natuur-

terreinen. Bij sommige beheerwerkzaam-

heden komt er hout vrij dat deels in het 

gebied blijft liggen en deels wordt afgevoerd. 

Particulieren krijgen de mogelijkheid om een 

kavel hout te kopen als de aankomende 

beheerwerkzaamheden in het najaar klaar 

zijn. 
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