
Verslag zesde bijeenkomst belangengroep Archeologie en Heemkunde 
 
Datum: 5 november 2014 van 17.30 tot 19.00 uur 
 
 
Aanwezig:  Marcel Tabbers, Riny van Deursen, Roel van Swam en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau Ooijen-

Wanssum), Rob van der Heijden, Arnold Jacobs en Ron Bloemen en Rob van der Heijden 
Afwezig: Arie Snellen, Wiel Jenniskens, Jeu Derickx 
 
 
 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zesde bijeenkomst van de belangengroep Archeologie en Heemkunde. Deze 
vergadering staat in het teken van de terugkoppeling van de klanteisen (KES). Roel is werkzaam bij het projectbureau Ooijen-
Wanssum en maakt deel uit van het Contractteam; een van zijn taken is onder andere de vertaling van de KES-eisen naar de 
contractdocumenten. 
 
Terugkoppeling ingediende klanteisen (KES) 
Door het Projectbureau wordt teruggemeld 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 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. 
 
Naar aanleiding van de bespreking worden onderstaande acties afgesproken: 

 Marcel informeert bij BAAC of de door Ron toegestuurde informatie is ontvangen met het verzoek een terugkoppeling te 
geven of en hoe de aangeleverde info is verwerkt. Actie: Marcel 

 Openstaand punt is “zichtbaar maken van het oude tracé van de kasteelmuur in het landschap”  de vergadering geeft aan 
dat de dorpsraad Blitterswijck/Herman Loonen hiervoor het aanspreekpunt is. Actie: PB 

 Riny checkt of de eik bij het pand van Eelderink op de bomenlijst staat van de gemeente Horst aan de Maas. Actie: Riny 

 Van het overzicht “te slopen gebouwen” krijgt de belangengroep t.z.t. een kopie toegestuurd. Op 6 november aanstaande 
wordt met de sloop van het pand van Eelderink gestart. Actie: PB 

 Marcel checkt of de (wind)molens staan vermeld op de kaart van BAAC. Actie: Marcel 

 De belangengroep checkt of op de VKV-kaart (zie website) in het projectgebied nog specifieke zaken uit het “recentere 
verleden” benoemd moeten worden in het kader van archeologie en heemkunde. Deze info wordt uiterlijk 30 november 
aangeleverd. Actie: BG 

 Arnold en Rob benaderen de verschillende heemkundeverenigingen met de vraag om gedenkstenen, muurstenen en 
grenspalen voor het hele projectgebied in kaart te brengen. Deze info wordt uiterlijk 30 november aangeleverd. Actie: 
Arnold/Rob 

 Marcel informeert bij Jeu Derickx welke woning bedoeld wordt met “woning Belsberg”. Actie: Marcel 

 Door Riny wordt kort de stand van zaken i.k.v. D’n Schellaert toegelicht. Op dit moment wordt in een breder perspectief 
gekeken naar de mogelijkheden voor de centrumontwikkeling Wanssum. Hiervoor is ook een extern bureau ingeschakeld; zij 
zullen samen met de werkgroep Behoud Den Schellaert de verschillende mogelijkheden voor het centrum bekijken. Op basis 
van mogelijke alternatieven, overwegingen en afwegingen zal vervolgens een besluit genomen worden ten aanzien van Den 
Schellaert. Voor de verdere uitwerking zal ook contact worden gezocht met bewoners van de Brugstraat/Venrayseweg. Door 
Rob wordt een compliment uitgesproken richting Projectbureau over de aanpak om het zo breed mogelijk te bekijken. 
 

Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 
Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Een voorstel voor een nieuwe datum wordt per mail 
rondgestuurd.  
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.  
 
 
 
 
 


