
Verslag	  bijeenkomst	  belangengroep	  Meerlo	  /	  Megelsum	  /	  Gun	  /	  Legert	  /	  Moleneind	  
	  
Datum:	  4	  juni	  2013	  van	  19.00	  tot	  20.30	  uur	  
	  
	  
	  
	  
Aanwezig:	  	   Keesjan	  van	  den	  Herik,	  Marcel	  Tabbers,	  Riny	  van	  Deursen	  en	  Marjan	  Gooren	  (allen	  vanuit	  Projectbureau	  

Ooijen-‐Wanssum),	  Rob	  van	  der	  Heijden,	  Cas	  Meulenbeld,	  Mart	  Poels,	  Arno	  Kuenen	  
	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  de	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  belangengroep	  Meerlo/Megelsum/Gun/Legert/	  
Moleneind.	  
	  
Voorstelrondje	  
Alle	  aanwezigen	  stellen	  zichzelf	  kort	  voor.	  
Rob	  van	  der	  Heijden;	  inwoner	  Meerlo,	  oud-‐raadslid	  voormalige	  gemeente	  Meerlo-‐Wanssum	  
Cas	  Meulenbeld;	  inwoner	  Meerlo,	  voorheen	  Blitterswijck	  
Mart	  Poels;	  inwoner	  Meerlo	  	  
Arno	  Kuenen;	  inwoner	  Meerlo	  
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.	  	  
	  
Presentatie	  belangengroepen	  /	  klankbordgroep	  door	  Marcel	  
Eventuele	  namen	  voor	  deelname	  aan	  deze	  belangengroep	  kunnen	  worden	  gemeld	  bij	  het	  PB	  zodat	  deze	  benaderd	  kunnen	  worden	  
met	  de	  vraag	  of	  zij	  zitting	  willen	  nemen	  in	  de	  belangengroep.	  Verwachting	  is	  dat	  vanuit	  de	  dorpsraad	  nog	  1	  of	  2	  personen	  zullen	  
gaan	  participeren	  in	  de	  belangengroep.	  
	  
Presentatie	  Notitie	  Reikwijdte	  en	  Detailniveau	  (NRD)	  door	  Keesjan	  
Aandacht	  wordt	  gevraagd	  voor	  onder	  meer:	  
• Noodzaak	  tot	  ophoging	  weg	  over	  beekdal/Moleneind	  
• Kritieke	  punt	  Pluisbergweg	  bij	  hoogwaters	  is	  1993/95	  
• Bescherming	  1:250	  Meerlo	  aan	  beekzijde	  	  
• Mogelijke	  verschuiving	  bij	  hoogwater	  van	  de	  “botsing”	  van	  het	  water	  richting	  ’t	  Kasteelke;	  ligt	  nu	  ergens	  voor	  pand	  Eelderink	  
• Vrees	  voor	  verschuiving	  bottleneck	  van	  Wanssum	  naar	  Meerlo	  (nabij	  Moleneind)	  
• Opstuwende	  werking	  Oude	  Maasarm	  voor	  Molenbeekdal	  	  
• Desgevraagd	  wordt	  aangegeven	  dat	  de	  verwachting	  is	  dat	  de	  volgende	  panden	  te	  maken	  krijgen	  met	  wateroverlast:	  Willers,	  

Hoofdstraat	  73,	  	  woningen	  in	  Veestraat	  en	  enkele	  woningen	  in	  Megelsum.	  Afspraak:	  PB	  gaat	  drempelhoogte	  Hoofdstraat	  73	  
inmeten.	  Op	  basis	  van	  deze	  info	  worden	  eventuele	  vervolgacties	  bepaald.	  	  

	  
Door	  Keesjan	  wordt	  hierop	  gereageerd	  dat:	  
• Het	  weghalen	  van	  de	  twee	  dijken	  geen	  effect	  heeft	  op	  Meerlo	  en	  dat	  Meerlo	  daardoor	  ook	  niet	  wordt	  benadeeld	  in	  het	  

huidige	  beschermingsniveau.	  Uit	  eerdere	  berekeningen	  is	  gebleken	  dat	  de	  betreffende	  woningen	  aan	  de	  beekzijde	  een	  
beschermingsniveau	  van	  om	  en	  nabij	  1:250	  krijgen;	  primaire	  keringen	  zullen	  het	  hele	  molenbeekdal	  aantasten.	  	  

• Het	  PB	  is	  verantwoordelijk	  voor	  bewoners	  voor	  wie	  het	  beschermingsniveau	  wordt	  verslechterd;	  met	  de	  betreffende	  
bewoners	  is	  het	  PB	  inmiddels	  in	  gesprek.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  bedrijfsgebouwen	  financieel	  worden	  gecompenseerd.	  	  

• Vraag	  in	  deze	  is	  hoe	  brengen	  we	  praktijkkennis	  en	  rivierkundige	  modellen	  samen	  à	  PB	  gaat	  poging	  doen	  middels	  de	  
rekenmodellen	  de	  opstuwende	  werking	  van	  de	  Oude	  Maasarm	  te	  koppelen	  aan	  het	  beekmodel.	  

• WPM	  is	  mogelijk	  bereid	  de	  huidige	  dijk	  bij	  de	  Pluisbergweg	  te	  handhaven;	  dit	  wordt	  geen	  primaire	  kering	  maar	  valt	  onder	  
overige	  keringen.	  Deze	  dijk	  moet	  wel	  opgehoogd	  worden.	  Afspraak:	  er	  wordt	  een	  overleg	  gepland	  tussen	  WPM,	  PB	  en	  familie	  
Poels;	  actie	  PB	  

	  
Rondvraag	  
• Gevraagd	  wordt	  naar	  de	  verplaatsing	  van	  de	  visvijver	  Meerlo/Blitterswijck	  en	  de	  Gubbelsvijver;	  Keesjan	  geeft	  dat	  voor	  

Meerlo/Blitterwijck	  de	  mogelijkheid	  voor	  verplaatsing	  naar	  voormalige	  sportpark	  wordt	  onderzocht;	  de	  Gubbelsvijver	  wordt	  
mogelijk	  verplaatst	  richting	  Lottum.	  	  
	  
	  

Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  



De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  dinsdag	  20	  augustus	  van	  17.00	  tot	  18.30	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  Ooijen-‐
Wanssum,	  Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo.	  	  
Te	  bespreken	  punten	  zijn	  o.m.:	  

• Kwaliteitsdocument	  
• Bepalen	  afgevaardigde	  voor	  klankbordgroep	  

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


