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1. Algemeen 

De Provincie Limburg organiseert bij de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

(PRUP) een publieke consultatie in de startfase van het planningstraject. Onderwerp van deze 

publieke consultatie en terinzagelegging is de proces- en startnota voor het PRUP Ontsluiting 

Reigersvliet te Leopoldsburg.  

In het kader van deze raadpleging werd een publiek participatiemoment georganiseerd op 

23/09/2019. Na dit participatiemoment kreeg het gemeentebestuur nog veel vragen van 

inwoners. In samenspraak met het planteam werd dan ook beslist een tweede publiek 

participatiemoment te voorzien op 24/10/2019. Het participatiemoment werd georganiseerd in 

de vorm van een toelichtingsvergadering. Op het participatiemoment waren ongeveer 20 

inwoners aanwezig, veelal buurtbewoners uit de omgeving van het plangebied. 

Na een korte inleiding door de burgemeester van de gemeente, kon de bevolking kennis nemen 

van het planproces en de startnota aan de hand van een plenaire toelichting. Daarna kon een 

ieder vragen stellen aan de provincie, gemeente, het studiebureau en AWV. 

Onderstaande is een thematische samenvatting van de opmerkingen of vragen die naar voor 

kwamen tijdens het participatiemoment. 
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PRUP ONTSLUITING REIGERSVLIET 

2. Bespreking participatiemoment 

 
Het verslag van het participatiemoment omvat een thematische bundeling van alle gemaakte 
opmerkingen. Het verslag kan in deze fase immers nog geen antwoorden geven op alle 
gemaakte bedenkingen of suggesties. Het is pas in de scopingnota dat er, na het verwerken 
van het geheel aan adviezen en inspraak, een terugkoppeling zal gebeuren naar de bevolking. 
 

ONDERLIGGENDE WEGEN 

- Er wordt gesteld dat de bestaande lokale wegen sluipwegen worden indien die aangesloten 
blijven op de geplande ontsluitingsweg en dat dit zal leiden tot verhoogde 
verkeersintensiteiten in de wijken. 

 
 

DEFENSIE 

- De vraag wordt gesteld of er niet met Defensie kan gesproken worden om een aantakking 
naar de N74 te maken door het militair domein.  

 
 

PROBLEMATIEK HUIDIGE VERKEERSDRUK IN LEOPOLDSBURG 

- De vraag wordt gesteld om een ontsluiting tot aan de N74 te voorzien om zo de 
verkeersdruk in het centrum te verbeteren. 

- De vraag wordt gesteld waarom er geen doortrekking naar het westen tot aan de autostrade 
wordt voorzien zoals beschreven in de actiefiches in de studie van 2016. 

- Er wordt gesteld dat de studie van 2016 achterhaald is en dat de huidige situatie qua 
verkeersintensiteiten vandaag anders is. De bewoners van de Beverlosesteenweg stellen 
dat er nu dagelijks vanaf 15.00 uur in de namiddag file is en dat het voorzien van een 
ontsluitingsweg naar Reigersvliet dit alleen maar erger zal maken. 

 
 

FUNCTIES / BESTEMMING / FUNCTIONEREN VAN REIGERSVLIET 

- Men stelt voor het recyclagepark elders te voorzien zodat er geen mensen van bv. Beverlo 
naar het recyclagepark zullen komen. Men stelt dat door de ontwikkeling van het 
recyclagepark (Limburg.net) en de bijhorende ontsluiting er een aanzuigeffect zal ontstaan 
van de ruime omgeving. 

 
 

OVERIGE 

- De staat van de Beverloosesteenweg is slecht en daar moet iets aan gedaan worden. 
- De vraag wordt gesteld of het voorgestelde typedwarsprofiel vast staat. 
- De vraag wordt gesteld of de voorziene rioleringswerken voor Binnenveld nog doorgaan. 
- De vraag wordt gesteld of er nog buiten de zoekzone kan gekeken worden voor een 

ontsluitingsweg meer bepaald een ontsluiting die het spoortracé zou volgen meer 
zuidwaarts tot aan het industrieterrein en dan zou aansluiten op de N72. 

 


