
Verslag	  bijeenkomst	  belangengroep	  Broekhuizenvorst	  /	  Ooijen	  
	  
Datum:	  28	  mei	  2013	  van	  19.30	  tot	  21.00	  uur	  
	  
	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Keesjan	  van	  den	  Herik,	  Marcel	  Tabbers	  en	  Marjan	  Gooren	  (allen	  vanuit	  Projectbureau	  Ooijen-‐Wanssum),	  

Geert	  Verhaegh,	  Wiel	  Jenniskens,	  Marijke	  Lambriks	  en	  Age	  Bakker	  
Afwezig:	  	   	   Theo	  Holleman	  
	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  de	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  belangengroep	  Broekhuizenvorst	  /	  Ooijen.	  
	  
Voorstelrondje	  
Alle	  aanwezig	  stellen	  zichzelf	  kort	  voor.	  
Geert	  Verhaegh:	  inwoner	  Broekhuizenvorst	  
Wiel	  Jenniskens:	  inwoner	  Broekhuizenvorst	  
Marijke	  Lambriks:	  lid	  werkgroep	  Maas,	  onderdeel	  van	  de	  dorpsraad	  
Age	  Bakker:	  inwoner	  Broekhuizenvorst	  
Keesjan	  van	  den	  Herik;	  omgevingsmanager	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marcel	  Tabbers;	  communicatiemedewerker	  Ooijen-‐Wanssum	  
Marjan	  Gooren;	  projectsecretaris	  Ooijen-‐Wanssum	  
	  
Theo	  Holleman;	  inwoner	  Broekhuizenvorst	  is	  verhinderd	  voor	  deze	  vergadering.	  
	  
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	  een	  vraag	  wordt	  onderstaand	  punt	  specifiek	  besproken:	  

• Voor	  grond	  die	  wordt	  afgegraven	  worden	  onder	  voorwaarden	  een	  aantal	  mogelijkheden	  geboden:	  	  
o of	  in	  gebied	  zelf	  verwerken	  voor	  aanleg	  natuurlijke	  hoogten;	  
o of	  afvoeren	  uit	  gebied;	  
o of	  voor	  dijken	  /	  wegen	  e.d.	  hergebruiken	  (functioneel	  gebruik).	  

	  
Presentatie	  belangengroepen	  /	  klankbordgroep	  door	  Marcel	  
Vanuit	  de	  vergadering	  worden	  nog	  een	  aantal	  namen	  (Van	  Wylick,	  Lendi)	  aangedragen;	  deze	  worden	  door	  Marcel	  benaderd	  met	  
de	  vraag	  of	  zij	  zitting	  willen	  nemen	  in	  de	  belangengroep	  Broekhuizenvorst/Ooijen.	  Door	  de	  aanwezigen	  wordt	  aangegeven	  dat	  het	  
project	  Ooijen-‐Wanssum	  nog	  weinig	  leeft	  onder	  de	  bewoners	  in	  het	  dorp.	  Afgesproken	  wordt	  een	  algemene	  informatieavond	  te	  
organiseren	  voor	  de	  bewoners	  van	  Broekhuizen,	  Broekhuizenvorst	  en	  Ooijen:	  actie	  Projectbureau;	  deze	  avond	  zal	  na	  de	  
zomervakantie	  worden	  gepland	  en	  aangekondigd	  worden	  in	  de	  dorpsblaadjes.	  	  
	  
Presentatie	  Notitie	  Reikwijdte	  en	  Detailniveau	  (NRD)	  door	  Keesjan	  
Naar	  aanleiding	  van	  een	  vraag	  inzake	  het	  besluitvormingstraject	  wordt	  aangegeven	  dat	  de	  stuurgroep	  Ooijen-‐Wanssum,	  bestaande	  
uit	  gedeputeerde,	  wethouders	  en	  bestuurders	  van	  de	  shareholders,	  het	  besluitvormende	  orgaan	  is	  voor	  het	  project	  Ooijen-‐
Wanssum.	  	  
	  
Rondvraag	  
Er	  zijn	  geen	  vragen.	  
	  
Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  dinsdag	  2	  juli	  van	  19.30	  tot	  21.00	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  Ooijen-‐Wanssum,	  
Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo.	  	  
Te	  bespreken	  punten	  zijn	  o.m.:	  

• Kwaliteitskader	  
• Bepalen	  afgevaardigde	  voor	  klankbordgroep	  

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


