
Verslag	  bijeenkomst	  belangengroep	  Blitterwijck	  en	  Hei	  
	  
Datum:	  18	  juni	  2013	  van	  17.00	  tot	  18.30	  uur	  
	  
	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Keesjan	  van	  den	  Herik,	  Marcel	  Tabbers,	  Riny	  van	  Deursen	  en	  Marjan	  Gooren	  (allen	  vanuit	  Projectbureau	  

Ooijen-‐Wanssum),	  Hans	  Kok,	  Henny	  Jenner,	  Herman	  Loonen,	  Louis	  van	  de	  Ven,	  Theo	  Tax,	  Hannie	  Rutten	  en	  
Frank	  van	  de	  Mortel	  

Afwezig:	  	   	   Thijs	  van	  Dijk	  en	  Sraar	  Gooren	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  de	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  belangengroep.	  
	  
Voorstelrondje	  
Alle	  aanwezigen	  stellen	  zichzelf	  kort	  voor.	  
Hans	  Kok,	  inwoner	  Blitterswijck	  
Hannie	  Rutten,	  inwoonster	  Blitterswijck,	  voormalig	  lid	  dorpsraad	  
Herman	  Loonen,	  inwoner	  Blitterswijck	  
Henny	  Jenner,	  inwoner	  Blitterswijck,	  	  
Louis	  van	  de	  Ven,	  inwoner	  Blitterswijck,	  lid	  dorpsraad	  
Theo	  Tax,	  inwoner	  Blitterswijck,	  lid	  dorpraad	  
Frank	  van	  de	  Mortel,	  inwoner	  Blitterwijck	  
Keesjan	  van	  den	  Herik;	  omgevingsmanager	  Ooijen-‐Wanssum	  
Riny	  van	  Deursen,	  assisent	  omgevingsmanager	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marcel	  Tabbers;	  communicatiemedewerker	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marjan	  Gooren;	  projectsecretaris	  Ooijen-‐Wanssum	  
	  
Presentatie	  Gebiedsontwikkeling	  Ooijen-‐Wanssum	  door	  Keesjan	  
Keesjan	  houdt	  een	  korte	  presentatie	  over	  de	  Gebiedsontwikkeling	  Ooijen-‐Wanssum.	  Een	  handout	  van	  de	  presentatie	  is	  bij	  het	  
verslag	  gevoegd.	  Naar	  aanleiding	  hiervan	  komen	  onderstaande	  punten	  aan	  de	  orde:	  

• Het	  cluster	  Boltweg	  heeft	  binnen	  Blitterswijck	  de	  benaming	  “Hei”;	  deze	  benaming	  wordt	  zo	  doorgevoerd	  in	  de	  naam	  van	  
de	  belangengroep.	  

• Dijktracé	  en	  hoogte	  van	  de	  dijken	  à	  dit	  punt	  wordt	  voor	  een	  volgende	  bijeenkomst	  geagendeerd.	  
	  

Presentatie	  belangengroepen	  /	  klankbordgroep	  door	  Marcel	  
De	  rol	  van	  de	  deelnemers	  van	  de	  belangengroep	  is	  de	  verkregen	  informatie	  door	  te	  geleiden	  naar	  de	  achterban,	  in	  dit	  geval	  de	  
bewoners	  van	  Blitterswijck.	  De	  aanwezigen	  zien	  dit	  ook	  als	  hun	  verantwoordelijkheid.	  
Vanuit	  de	  vergadering	  worden	  nog	  een	  aantal	  namen	  aangedragen	  voor:	  

• de	  belangengroep	  Archeologie	  en	  heemkunde	  (een	  vertegenwoordiger	  vanuit	  de	  werkgroep	  Protestants	  kerkje	  
Blitterswijck,	  Rob	  van	  der	  Heijden	  vanuit	  de	  Stichting	  Venray	  Monumentaal	  en	  Wiel	  Jenniskens)	  

• de	  belangengroep	  Recreatie	  en	  toerisme	  (Herman	  Loonen	  namens	  recreatiepark	  Roekenbosch)	  
Deze	  personen	  worden	  door	  Marcel	  benaderd	  met	  de	  vraag	  of	  zij	  zitting	  willen	  nemen	  in	  de	  betreffende	  belangengroep.	  Actie:	  
Marcel	  
Hannie	  informeert	  bij	  Marcel	  Renkens	  of	  hij	  belangstelling	  heeft	  voor	  deelname	  in	  deze	  belangengroep	  namens	  de	  bewoners	  van	  
de	  Veerweg.	  Actie:	  Hannie	  
	  
Presentatie	  Notitie	  Reikwijdte	  en	  Detailniveau	  (NRD)	  door	  Keesjan	  
De	  termijn	  voor	  het	  indienen	  van	  een	  zienswijze	  is	  inmiddels	  verstreken.	  Vanuit	  de	  dorpsraad	  Blitterswijck	  is	  een	  zienswijze	  
ingediend.	  In	  totaal	  zijn	  18	  zienswijzen	  ontvangen.	  Deze	  worden	  nu	  verwerkt.	  
	  
Rondvraag	  
• De	  vergaderfrequentie	  volgt	  de	  planning	  van	  het	  project	  als	  er	  zaken	  aan	  de	  orde	  zijn,	  naar	  verwachting	  gemiddeld	  1	  

vergadering	  per	  2	  maanden.	  
• Herman	  levert	  bij	  Keesjan	  een	  overzichtje	  aan	  van	  gedane	  suggesties	  voor	  verbetervoorstellen	  m.b.t.	  het	  dijktracé.	  Keesjan	  

stemt	  dit	  af	  binnen	  het	  PB	  en	  komt	  hierop	  een	  volgende	  vergadering	  terug.	  Actie:	  Keesjan	  
	  

Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  dinsdag	  10	  september	  van	  17.00	  tot	  18.30	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  Ooijen-‐
Wanssum,	  Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo.	  Er	  wordt	  voor	  soep	  en	  broodjes	  gezorgd.	  	  
Te	  bespreken	  punten	  zijn	  o.m.:	  

• Kwaliteitsdocument	  
• Dijkenplan	  
• Bepalen	  afgevaardigde	  voor	  klankbordgroep	  

	  
Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Marcel	  de	  vergadering.	  	  


