
Verslag zevende bijeenkomst belangengroep  
Meerlo / Megelsum / Gun / Legert / Moleneind 
 
Datum: 11 november 2014 van 17.30 tot 18.30 uur 
 
 
 
Aanwezig:  Marcel Tabbers, Keesjan van den Herik, Riny van Deursen en Roel van Swam (allen vanuit Projectbureau 

Ooijen-Wanssum), Mart Poels, Arno Kuenen, Rob van der Heijden en Cas Meulenbeld 

 
 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zevende bijeenkomst van de belangengroep Meerlo/Megelsum/Gun/Legert/ 
Moleneind. 
 
Terugkoppeling ingediende klanteisen (KES) 
Door het Projectbureau wordt terug gemeld hoe is omgegaan met de door de belangengroep ingediende eisen en wensen. Aan de 
hand van het beslisschema verwerking klanteisen licht Marcel toe op welke wijze de ingediende eisen/wensen zijn beoordeeld. Dit 
schema is als bijlage 1 bij het verslag toegevoegd.  
Een eis kan op twee manieren worden meegenomen: 

 Als eis in het eisendeel  dan wordt de eis opgenomen in het VSE-document (= vraagspecificatie eisen); hierin wordt 
het wat beschreven. 

 Als eis in het procesdeel  dan wordt de eis opgenomen in het VSP-document (= vraagspecificatie proces); hierin wordt 
het hoe beschreven.  

Klanteisen kunnen op diverse plekken in de contractstukken worden opgenomen, zoals tekeningen, annexen en bijlagen. 
Door Roel wordt een toelichting gegeven op het VSP-document en door Marcel op het overzicht met KES-eisen. 
 
Tijdens de vergadering worden onderstaand punt nader besproken: 
Gezien de ervaring die de bewoners met hoogwaters hebben, wordt door de vergadering twijfel uitgesproken over de resultaten 
van de rekenmodellen m.b.t. de situatie in Meerlo. PB licht toe dat er meerdere rivierkundige maatregelen worden genomen om 
een waterstanddaling van minimaal 35 cm te bewerkstelligen; door deze ingrepen ontstaat ook een andere waterhuishoudkundige 
situatie. Afgesproken wordt voor de volgende vergadering John Lucassen uit te nodigen om een nadere toelichting te geven op de 
gehanteerde rekenmodellen en het tonen van een simulatie op welke wijze bij bepaalde waterstanden het plangebied vol water 
loopt. Deze simulatie is ook te bekijken via de website van de gebiedsontwikkeling. Actie: Marcel  
 
Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 
Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Per mail zal een voorstel voor een nieuwe datum worden 
rondgestuurd.  
 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.  
 


