
nVerslag	  eerste	  bijeenkomst	  belangengroep	  Recreatie	  en	  toerisme	  
	  
Datum:	  27	  augustus	  2013	  van	  17.00	  tot	  18.30	  uur	  
	  
	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Keesjan	  van	  den	  Herik	  (vanaf	  18.00	  uur),	  Marcel	  Tabbers,	  Riny	  van	  Deursen,	  John	  Lucassen	  en	  Marjan	  Gooren	  

(allen	  vanuit	  Projectbureau	  Ooijen-‐Wanssum),	  Chris	  Tax,	  Nikolien	  van	  Isterdael,	  Herman	  Loonen,	  Ilse	  Lenders,	  
Trudy	  Steeghs,	  Ton	  van	  Hoof	  en	  Frank	  Verkoijen	  

Afwezig:	  	   	   Sonja	  Borren,	  Theo	  Zegers	  en	  Jan	  Bartels	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  en	  opent	  de	  bijeenkomst.	  	  
	  
Voorstelrondje	  
Chris	  Tax,	  namens	  dorpsraad	  Wanssum	  
Nikolien	  van	  Isterdael,	  namens	  Route	  Bureau	  Noord-‐	  en	  Midden	  Limburg	  
Herman	  Loonen,	  namens	  vakantiepark	  Roekenbosch	  
Ilse	  Lenders,	  namens	  regio	  promotie	  gemeenten	  (waaronder	  Horst	  aan	  de	  Maas	  en	  Venray)	  
Trudy	  Steeghs,	  namens	  Vakantie	  Meerlo	  
Ton	  van	  Hoof,	  namens	  landschap	  Horst	  aan	  de	  Maas	  
Frank	  Verkoijen,	  namens	  Recron	  
Keesjan	  van	  den	  Herik,	  omgevingsmanager	  Ooijen-‐Wanssum	  	  
Riny	  van	  Deursen,	  assistent	  omgevingsmanager	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marcel	  Tabbers,	  communicatiemedewerker	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marjan	  Gooren,	  projectsecretaris	  Ooijen-‐Wanssum	  
	  
Presentatie	  Gebiedsontwikkeling	  Ooijen-‐Wanssum	  door	  Riny	  
Riny	  houdt	  een	  korte	  presentatie	  over	  de	  Gebiedsontwikkeling	  Ooijen-‐Wanssum.	  	  	  
	  
Presentatie	  belangengroepen	  /	  klankbordgroep	  door	  Marcel	  
De	  rol	  van	  de	  deelnemers	  van	  de	  belangengroep	  is	  de	  verkregen	  informatie	  door	  te	  geleiden	  naar	  de	  achterban.	  In	  deze	  
vergadering	  worden	  geen	  individuele	  belangen	  besproken.	  Desgevraagd	  geeft	  de	  vergadering	  aan	  de	  samenstelling	  van	  de	  
belangengroep	  voldoende	  dekkend	  te	  vinden	  voor	  de	  sector	  recreatie	  en	  toerisme.	  	  Marcel	  geeft	  aan	  dat	  ook	  altijd	  mogelijk	  is	  om	  
bij	  een	  bespreking	  van	  specifieke	  onderwerpen	  een	  “niet-‐deelnemer”	  van	  de	  belangengroep	  voor	  een	  vergadering	  uit	  te	  nodigen.	  
De	  verslagen	  alsmede	  de	  samenstelling	  van	  de	  belangengroepen	  worden	  op	  de	  website	  gepubliceerd.	  	  
	  
Presentatie	  toekomstige	  fiets-‐	  en	  wandelroutes	  in	  het	  gebied	  door	  John	  
Door	  John	  wordt	  een	  toelichting	  gegeven	  op	  de	  toekomstige	  routes	  in	  het	  plangebied.	  Afgesproken	  wordt	  dat	  aanvullende	  info	  aan	  
Marcel	  wordt	  toegestuurd	  c.q.	  bij	  contactpersonen	  wordt	  opgevraagd:	  

• Actuele	  fietsknooppuntenroute	  volgt	  via	  Nikolien.	  
• Wandelroutestructuur	  in	  de	  klimaatbuffer	  en	  themaroutes	  fietsen	  in	  Horst	  aan	  de	  Maas	  volgt	  via	  Ton.	  
• Wandelroute	  Wanssum	  haalt	  John	  van	  website	  “dorpsraad	  Wanssum”.	  
• Chris	  informeert	  bij	  Rob	  Dekkers	  naar	  stand	  van	  zaken	  uitzetten	  MTB-‐route	  in	  dit	  gebied.	  
• John	  informeert	  bij	  Lei	  Linders	  (contactpersoon	  KNHS)	  naar	  de	  lange	  afstandsroute	  voor	  ruiterpaden.	  John	  meldt	  dat	  in	  

de	  klimaatbuffer	  al	  enkele	  menpoorten	  zijn	  aangelegd.	  	  
• Nikolien	  checkt	  of	  er	  bewegwijzerde	  ruiterpaden	  en	  MTB-‐routes	  zijn	  voor	  dit	  gebied.	  

Afspraak:	  bovenstaande	  info	  wordt	  door	  het	  Projectbureau	  verwerkt	  op	  een	  kaart.	  Dit	  kaartbeeld	  wordt	  aan	  de	  vergadering	  
toegestuurd	  ter	  beoordeling	  in	  hoeverre	  de	  gebiedsontwikkeling	  bestaande	  wandel-‐	  en	  fietsroutes	  doorkruist	  en	  in	  hoeverre	  de	  
voorgestelde	  alternatieven/aanpassingen	  voldoen.	  
	  
Ongeveer	  90%	  van	  het	  toekomstige	  dijktracé	  bestaat	  uit	  groene	  dijken.	  Keesjan	  geeft	  aan	  dat	  het	  idee	  is	  om	  deze	  dijken	  deels	  
toegankelijk	  te	  maken	  als	  fiets-‐	  en/of	  voetpad;	  dit	  geldt	  voor	  plekken	  waar	  het	  mogelijk	  en	  logisch	  is	  in	  de	  bestaande	  fietsstructuur	  
en	  leidt	  tot	  een	  verbetering	  danwel	  herstel	  van	  een	  route.	  	  
	  
Van	  de	  vergadering	  wordt	  aandacht	  gevraagd	  voor	  de	  mogelijkheid	  tot:	  

• Het	  aanbrengen	  van	  rustplekken	  op	  de	  dijk	  door	  bijvoorbeeld	  het	  plaatsen	  van	  picknickbanken.	  
• Het	  creëren	  van	  een	  fiets-‐	  en	  voetgangsstrook	  op	  de	  nieuw	  aan	  te	  leggen	  bruggen.	  	  

	  
	  
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.	  Ter	  vergadering	  wordt	  een	  eerste	  
uitwerking	  van	  de	  ontwerpprincipes	  uitgereikt.	  Afgesproken	  wordt	  dat	  het	  schematisch	  overzicht	  voor	  de	  volgende	  vergadering	  



wordt	  geagendeerd	  met	  als	  doel	  te	  bespreken	  of	  hiermee	  de	  juiste	  vragen/eisen/wensen	  richting	  aannemer	  worden	  geformuleerd	  
en	  de	  check	  op	  volledigheid.	  
Tijdens	  de	  bespreking	  komen	  vanuit	  de	  vergadering	  onderstaande	  punten	  aan	  de	  orde:	  

• De	  suggestie	  wordt	  gedaan	  het	  gebied	  een	  passende	  naam	  te	  geven.	  Dit	  idee	  wordt	  opgepakt	  door	  het	  Projectbureau;	  
ideeën	  hiervoor	  zijn	  welkom.	  Actie:	  PB	  	  

• Onlangs	  is	  het	  project	  “Maasgaard”	  van	  start	  gegaan.	  Toeristisch	  gezien	  is	  het	  belangrijk	  dat	  hiermee	  afstemming	  
plaatsvindt.	  Vanuit	  WPM	  is	  Martijn	  Schraven	  kartrekker.	  Afgesproken	  wordt	  bij	  Martijn	  te	  informeren	  of	  hij	  wil	  
deelnemen	  aan	  deze	  belangengroep.	  Actie:	  PB	  

	  
Mededelingen	  van	  het	  projectbureau	  

• Door	  middel	  van	  het	  plaatsen	  van	  13	  palen	  op	  de	  kruisende	  wegen	  wordt	  de	  ligging	  en	  hoogte	  van	  de	  provinciale	  
rondweg	  in	  Wanssum	  gevisualiseerd.	  Tijdens	  een	  feestelijke	  bijeenkomst	  op	  29	  augustus	  wordt	  door	  onder	  meer	  door	  
Patrick	  van	  der	  Broeck	  en	  Jan	  Loonen	  de	  hoogste	  paal	  bij	  de	  kruising	  van	  de	  rondweg	  en	  de	  haven	  feestelijk	  onthuld.	  	  

• Op	  4	  september	  brengt	  minister	  Schultz	  Van	  Haegen	  een	  werkbezoek	  aan	  Ooijen-‐Wanssum.	  Tijdens	  dit	  bezoek	  zal	  de	  
minister	  het	  eerste	  gebiedsinformatiebord	  voor	  Ooijen-‐Wanssum	  onthullen.	  De	  belangengroep	  is	  hiervoor	  eveneens	  
uitgenodigd.	  

• De	  notulen	  en	  namen	  van	  de	  deelnemers	  aan	  de	  belangengroep	  worden	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  Ooijen-‐Wanssum.	  
Afspraak:	  indien	  binnen	  1	  week	  na	  verzending	  van	  de	  het	  verslag	  aan	  de	  deelnemers	  hierop	  geen	  reactie	  is	  ontvangen	  
wordt	  het	  verslag	  als	  definitief	  beschouwd	  en	  gepubliceerd	  op	  de	  website.	  

	  
Benoemen	  afgevaardigde	  voor	  de	  klankbordgroep	  
Leon	  Litjens	  is	  de	  voorzitter	  van	  de	  klankbordgroep.	  De	  vergaderfrequentie	  bedraagt	  1x	  in	  de	  3	  à	  4	  maanden.	  Vanuit	  de	  
vergadering	  stellen	  Herman	  Loonen	  en	  Trudy	  Steeghs	  zich	  beschikbaar	  als	  afgevaardigde	  voor	  de	  klankbordgroep.	  Afgesproken	  
wordt	  dat	  de	  overige	  leden	  van	  de	  belangengroep	  hun	  stem	  per	  mail	  zullen	  uitbrengen.	  Marcel	  zal	  hiervoor	  een	  mail	  rondsturen	  
waarop	  de	  keuze	  kenbaar	  kan	  worden	  gemaakt.	  Actie:	  Marcel	  	  De	  vergadering	  zal	  over	  de	  uitslag	  worden	  geïnformeerd.	  	  
	  
Rondvraag	  
• Door	  Nikolien	  wordt	  als	  aandachtspunt	  meegegeven	  om	  toeristische	  overstappunten	  in	  het	  plan	  op	  te	  nemen.	  
• Door	  Chris	  wordt	  als	  wens	  meegegeven	  het	  realiseren	  van	  een	  wandelbruggetje	  over	  het	  molenbeekdal	  in	  de	  nieuwe	  

wandelroute	  van	  Wanssum.	  	  
	  
Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  donderdag	  7	  november	  aanstaande	  van	  17.00	  tot	  18.30	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  
Ooijen-‐Wanssum,	  Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo	  (vergaderzaal	  aan	  de	  overkant).	  Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Marcel	  de	  
vergadering.	  	  
	  
	  
	  


