
Verslag	  bijeenkomst	  belangengroep	  MKB	  
	  
Datum:	  4	  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	  Volleberg,	  Marcel	  Deenen,	  Twan	  Volleberg,	  Arie	  Janssen,	  Herman	  Rutten	  en	  Rob	  
Krebbers	  

Afwezig:	  	   	   Ton	  Michiels,	  John	  de	  Langen	  en	  Peter	  Frencken	  
	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  de	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  belangengroep	  MKB.	  
	  
Voorstelrondje	  
Alle	  aanwezigen	  stellen	  zichzelf	  kort	  voor.	  
Hans	  Volleberg	  (als	  plaatsvervanger	  voor	  Ton	  Michiels);	  inwoner	  Wanssum	  /	  zzp-‐er	  
Marcel	  Deenen;	  inwoner	  Wanssum	  
Twan	  Volleberg:	  inwoner	  Wanssum,	  voormalig	  ondernemer	  
Arie	  Janssen:	  inwoner	  Wanssum,	  werkzaam	  bij	  Vitelia	  
Herman	  Rutten:	  inwoner	  Wanssum,	  werkzaam	  bij	  Vitelia,	  lid	  industriële	  contactgroep	  Wanssum	  
Rob	  Krebbers,	  inwoner	  Wanssum,	  lid	  van	  de	  dorpsraad	  Wanssum	  
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	  van	  vragen	  worden	  onderstaand	  punten	  specifiek	  besproken:	  

• Dijktracé	  en	  hoogte	  van	  de	  dijken	  à	  dit	  punt	  wordt	  voor	  een	  volgende	  bijeenkomst	  geagendeerd.	  
• De	  vraag	  inzake	  de	  mogelijkheid	  van	  het	  betrekken	  van	  regionale	  bedrijven	  bij	  de	  uitvoering	  van	  het	  project	  wordt	  

doorgesluisd	  naar	  de	  contractmanager	  Ooijen-‐Wanssum.	  
• Looptijd	  van	  een	  onteigeningstraject;	  PB	  heeft	  navraag	  bij	  de	  grondverwervers	  gedaan:	  dit	  is	  gemiddeld	  genomen	  twee	  

jaar	  vanaf	  start	  onteigening	  tot	  moment	  eigendom	  daadwerkelijk	  overgaat.	  	  
	  
Presentatie	  belangengroepen	  /	  klankbordgroep	  door	  Marcel	  
Vanuit	  de	  vergadering	  worden	  nog	  een	  aantal	  namen	  aangedragen	  (Van	  Leendert,	  Oerlemans,	  Walcro);	  deze	  worden	  door	  Marcel	  
benaderd	  met	  de	  vraag	  of	  zij	  zitting	  willen	  nemen	  in	  de	  belangengroep	  MKB.	  Marcel	  Deenen	  beraadt	  zich	  over	  zijn	  verdere	  
deelname	  aan	  de	  belangengroep.	  
	  
Presentatie	  Notitie	  Reikwijdte	  en	  Detailniveau	  (NRD)	  door	  Keesjan	  
De	  vraag	  wordt	  gesteld	  wie	  bevoegd	  gezag	  is	  na	  uitvoering	  PIP.	  	  NAVRAGEN	  BIJ	  RIEN	  
	  
Rondvraag	  
• De	  vergaderfrequentie	  volgt	  de	  planning	  van	  het	  project	  als	  er	  zaken	  aan	  de	  orde	  zijn,	  naar	  verwachting	  gemiddeld	  1	  

vergadering	  per	  2	  maanden.	  
• Toekomstige	  locatie	  MKB-‐plein	  is	  nog	  niet	  bekend.	  
• Aandacht	  wordt	  gevraagd	  voor	  de	  tegenstrijdigheid	  tussen	  het	  verkeersluw	  maken	  van	  de	  huidige	  doorgaande	  weg	  en	  het	  

weren	  van	  landbouwverkeer	  op	  de	  nieuwe	  provinciale	  rondweg.	  Keesjan	  geeft	  aan	  dat	  het	  PB	  hiervoor	  reeds	  een	  
onderliggende	  inhoudelijke	  argumentatie	  heeft	  opgevraagd	  bij	  de	  provincie.	  

	  
Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  dinsdag	  13	  augustus	  van	  17.00	  tot	  18.30	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  Ooijen-‐
Wanssum,	  Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo.	  	  
Te	  bespreken	  punten	  zijn	  o.m.:	  

• Kwaliteitsdocument	  
• Dijkenplan	  
• Communicatie	  
• Bepalen	  afgevaardigde	  voor	  klankbordgroep	  

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


