
Verslag	  bijeenkomst	  belangengroep	  Broekhuizenvorst	  /	  Ooijen	  /	  Broekhuizen	  
	  
Datum:	  2	  juli	  2013	  van	  19.30	  tot	  21.00	  uur	  
	  
	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Keesjan	  van	  den	  Herik,	  Marcel	  Tabbers,	  Riny	  van	  Deursen	  en	  Marjan	  Gooren	  (allen	  vanuit	  Projectbureau	  

Ooijen-‐Wanssum),	  Geert	  Verhaegh,	  Wiel	  Jenniskens,	  Marijke	  Lambriks,	  Age	  Bakker,	  Marcel	  Lendi,	  Henri	  van	  
Wylick	  en	  Theo	  Holleman	  

	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom.	  Er	  wordt	  een	  kort	  voorstelrondje	  gedaan.	  
	  
Verslag	  vergadering	  d.d.	  28	  mei	  2013	  
• Als	  datum	  voor	  de	  algemene	  informatieavond	  voor	  Broekhuizenvorst/Ooijen/Broekhuizen	  wordt	  voorgesteld	  10	  of	  11	  

september	  vanaf	  19.30	  uur.	  Voorstel	  locatie:	  het	  Gemeenschapshuis	  Broekhuizenvorst	  (waarbij	  vrijwilligers	  van	  de	  fanfare	  
eventueel	  voor	  de	  koffie/thee-‐verzorging	  zorgen;	  dit	  verder	  af	  te	  stemmen	  met	  Geert);	  afspraak:	  het	  projectbureau	  
informeert	  bij	  de	  gemeente	  naar	  de	  beschikbaarheid	  op	  een	  dan	  van	  deze	  avonden.	  Een	  aankondiging	  van	  deze	  
informatieavond	  wordt	  gepubliceerd	  in	  het	  dorpsblad	  “De	  Koerier”	  en	  weekblad	  “Hallo”.	  Actie:	  Marcel	  

	  
Presentatie	  Kwaliteitskader	  en	  negen	  leidende	  principes	  door	  Keesjan	  
Het	  voorliggende	  document	  is	  deel	  1	  van	  het	  Kwaliteitskader	  Ooijen-‐Wanssum.	  Dit	  is	  als	  richtinggevend	  document	  vastgesteld	  
door	  de	  stuurgroep.	  Keesjan	  houdt	  een	  korte	  toelichting	  over	  het	  kwaliteitskader	  en	  de	  leidende	  principes.	  Een	  handout	  van	  de	  
presentatie	  is	  bij	  het	  verslag	  gevoegd.	  	  
Tijdens	  de	  bespreking	  komen	  vanuit	  de	  vergadering	  onderstaande	  punten	  aan	  de	  orde:	  

• Invulling	  van	  de	  recreatieve	  routestructuur	  van	  het	  gebied	  komt	  een	  volgende	  keer	  op	  de	  agenda.	  Vanuit	  het	  PB	  zal	  dan	  
eveneens	  John	  Lucassen	  aanwezig	  zijn.	  Actie:	  Marcel	  	  

• Bij	  het	  initiatievenloket	  zijn	  56	  initiatieven	  ingediend.	  Aandacht	  wordt	  gevraagd	  voor	  toekomstige,	  “nu-‐nog-‐niet-‐
zichtbare”	  initiatieven.	  Keesjan	  geeft	  aan	  dat	  uitgangspunt	  van	  het	  PB	  is	  om	  rivierkundige	  “vrije”	  uitbreidingszones	  aan	  
te	  wijzen	  welke	  in	  de	  toekomst	  geschikt	  zijn	  voor	  economische	  ontwikkelingen;	  de	  wetgeving	  hiervoor	  is	  heel	  streng.	  Het	  
PB	  is	  hierover	  in	  overleg	  met	  RWS.	  	  

• Als	  het	  gebied	  aantrekkelijker	  wordt	  zal	  dit	  een	  economische	  aantrekkingskracht	  hebben	  op	  bepaalde	  activiteiten	  voor	  
recreatie	  en	  toerisme;	  als	  aandachtspunt	  wordt	  genoemd	  dat	  eventuele	  nieuwe	  recreatiemogelijkheden	  qua	  maat	  en	  
schaal	  passen	  bij	  de	  kleinschaligheid	  van	  het	  gebied.	  

• Mensen	  zijn	  bezorgd	  over	  de	  eventuele	  komst	  van	  zandwinning.	  	  
• Keesjan	  meldt	  dat	  de	  gemeente	  Horst	  aan	  de	  Maas	  in	  de	  beginfase	  van	  het	  project	  een	  voorbehoud	  heeft	  gemaakt	  met	  

betrekking	  tot	  een	  eventuele	  zandwinning	  bij	  de	  Kop	  van	  Ooijen.	  Hierover	  zal	  de	  Raad	  nog	  gevraagd	  worden	  een	  
definitieve	  uitspraak	  te	  doen.	  	  

• De	  Blitterswijckse/Ooijenseweg	  is	  qua	  constructie	  niet	  geschikt	  voor	  zwaar	  vrachtverkeer.	  Keesjan	  geeft	  aan	  dat	  
hiervoor	  de	  gemeente	  Horst	  aan	  de	  Maas	  verantwoordelijk	  is.	  Door	  de	  gebiedsontwikkeling	  wordt	  een	  deel	  van	  het	  
tracé	  ter	  hoogte	  van	  de	  hoogwatergeul	  opnieuw	  ingericht.	  De	  vergadering	  vraagt	  aandacht	  voor	  de	  	  bocht	  in	  de	  weg	  net	  
voor	  de	  nieuw	  aan	  te	  leggen	  brug	  over	  de	  hoogwatergeul;	  dit	  is	  een	  gevaarlijk	  punt	  waar	  al	  veel	  ongelukken	  zijn	  
gebeurd.	  	  

• Als	  aandachtspunt	  wordt	  genoemd	  alternatieve	  fietspaden	  bij	  Broekhuizenvorst	  en	  als	  aanvullende	  wens	  wordt	  
neergelegd	  een	  fietsmogelijkheid	  op	  de	  toekomstige	  brugverbinding	  tussen	  Broekhuizenvorst	  en	  Ooijen.	  

• De	  mogelijke	  historische	  waarde	  van	  het	  pand	  van	  Clabbers	  wordt	  gecheckt	  bij	  de	  heemkunde-‐belangengroep.	  Actie:	  
Marcel	  

• Voor	  de	  volgende	  vergadering	  wordt	  het	  (bijgewerkte)	  overzicht	  nogmaals	  geagendeerd.	  De	  vergadering	  zal	  tussentijds	  
het	  overzicht	  beoordelen	  op	  compleetheid	  e.d.	  Actie:	  Marcel	  	  

• Als	  bespreekpunt	  wordt	  ingebracht	  “fasering	  van	  de	  uitvoering”.	  Afspraak:	  dit	  wordt	  meegenomen	  bij	  de	  bespreking	  van	  
het	  onderwerp	  “contract”	  tijdens	  een	  volgende	  vergadering.	  Actie:	  Marcel	  

• Gevraagd	  wordt	  de	  politieke	  beslismomenten	  in	  beeld	  te	  brengen.	  Actie:	  Marcel	  
	  
Mededelingen	  vanuit	  Projectbureau	  door	  Marcel	  
• Op	  4	  september	  aanstaande	  brengt	  minister	  Schultz	  Van	  Haegen	  een	  werkbezoek	  aan	  Ooijen-‐Wanssum.	  De	  leden	  van	  de	  

belangengroepen	  ontvangen	  een	  uitnodiging	  om	  aanwezig	  te	  zijn	  bij	  een	  officieel	  moment	  deze	  dag.	  	  
• De	  vergadering	  stemt	  er	  mee	  in	  dat	  de	  notulen	  openbaar	  worden	  gemaakt	  en	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  Ooijen-‐Wanssum.	  

Op	  de	  website	  wordt	  eveneens	  een	  overzicht	  van	  de	  deelnemers	  in	  de	  diverse	  belangengroepen	  gepubliceerd.	  	  
• Het	  Projectbureau	  is	  in	  de	  periode	  van	  22	  juli	  t/m	  4	  augustus	  voor	  publiek	  gesloten.	  
	  
Als	  vertegenwoordiger	  vanuit	  de	  belangengroep	  voor	  de	  klankbordgroep	  wordt	  Henri	  van	  Wylick	  benoemd.	  	  
	  
	  
Rondvraag	  
Van	  de	  rondvraag	  wordt	  geen	  gebruik	  gemaakt.	  	  



	  
Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  maandag	  16	  september	  van	  19.30	  tot	  21.00	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  Ooijen-‐
Wanssum,	  Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo.	  Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Marcel	  de	  vergadering.	  	  


