
Verslag zesde bijeenkomst belangengroep  
Meerlo / Megelsum / Gun / Legert / Moleneind 
 
Datum: 9 september 2014 van 17.30 tot 18.30 uur 
 
 
 
Aanwezig:  Marcel Tabbers, Keesjan van den Herik, Riny van Deursen en Leon Leferink (allen vanuit Projectbureau Ooijen-

Wanssum), Mart Poels, Arno Kuenen en Cas Meulenbeld 
Afmelding: Rob van der Heijden 
 
 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zesde bijeenkomst van de belangengroep Meerlo/Megelsum/Gun/Legert/ 
Moleneind. 
 
Verslag vergadering 9 april 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. De actiepunten zijn afgerond. 
 
Presentatie uitwerking ontwerpissues 
Door Leon Leferink wordt een presentatie verzorgd over de uitwerking van de ontwerpissues. In juni en juli hebben een aantal 
werkateliers plaatsgehad om belangrijke issues uit te werken.  
 
Ruimtelijk Kwaliteitskader Ooijen-Wanssum (RKK) 
Door Keesjan wordt een toelichting verzorgd op het Ruimtelijk Kwaliteitskader. In het Ruimtelijk Kwaliteitskader deel 1 is de 
ambitie van het ruimtelijk aspect en het ruimtelijk functioneren van het gebied (hoe moet het gebied eruit zien) beschreven. In het 
RKK deel 2 wordt deze ambitie vertaald in een verbijzondering/uitwerking van algemeen (visie) naar specifiek hetgeen leidt tot een 
reeks vormgevingseisen. Het RKK wordt als contractdocument toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten waarmee de 
aannemer uiteindelijk aan de slag gaat bij de uitvoering van het project. Het RKK deel 2 is in concept gereed en wordt nu intern 
besproken. Zodra het rapport gereed is wordt het aan de vergadering toegestuurd en besproken in de volgende vergadering.  
 
De vertaling van de KES-eisen richting contract wordt de volgende vergadering eveneens teruggekoppeld. 
 
Mededelingen vanuit het Projectbureau 
Informatieavonden Ooijen-Wanssum 
-          Op 24 september vindt om 19.30 uur een openbare informatieavond plaats in De Zandhoek in Wanssum; tijdens 
     deze avond wordt met name ingezoomd op de ontwikkelingen in Wanssum. 
-        Op 29 september vindt om 19.30 een openbare informatieavond plaats in Brugeind in Meerlo.  
Beide avonden zijn voor alle belangstellenden vrij toegankelijk.  
 
Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Per mail zal een voorstel voor een nieuwe datum worden 
rondgestuurd.  
 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.  
 
 
 


