
Verslag	  bijeenkomst	  belangengroep	  Wanssum,	  Geijsteren	  en	  Well	  
	  
Datum:	  25	  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),	  Pascal	  Kleeven,	  Sjaak	  Smits,	  Jos	  van	  Grimbergen,	  Jac	  Kessels,	  Mariet	  van	  Kempen,	  Marcel	  
Ruhl,	  Huub	  Rambags,	  Martijn	  Volleberg	  en	  Will	  Reijnders	  

Afwezig:	  	   	   Jan	  Deenen,	  Theo	  Francken	  en	  Arie	  Vullings	  
	  
Opening	  
Marcel	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  tijdens	  de	  eerste	  bijeenkomst	  van	  de	  belangengroep.	  
	  
Voorstelrondje	  
Alle	  aanwezigen	  stellen	  zichzelf	  kort	  voor.	  
	  
Pascal	  Kleeven,	  inwoner	  Geijsteren	  
Will	  Reijnders,	  inwoner	  Geijsteren,	  lid	  dorpsraad	  Geijsteren	  
Sjaak	  Smits,	  inwoner	  Wanssum,	  voorzitter	  stichting	  Zandhoek	  
Jos	  van	  Grimbergen,	  inwoner	  Wanssum	  
Jac	  Kessels,	  inwoner	  Well,	  lid	  forum	  Well	  commissie	  oude	  kern	  
Mariet	  van	  Kempen,	  inwoonster	  Well,	  lid	  forum	  Well	  
Marcel	  Ruhl,	  inwoner	  Wanssum	  
Huub	  Rambags,	  inwoner	  Wanssum	  
Martijn	  Volleberg,	  inwoner	  Wanssum,	  lid	  dorpsraad	  Wanssum	  
Keesjan	  van	  den	  Herik;	  omgevingsmanager	  Ooijen-‐Wanssum	  
Riny	  van	  Deursen,	  assistent	  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.	  Het	  schetsontwerp	  van	  de	  dijktracé	  en	  hoogte	  van	  de	  dijken	  wordt	  voor	  de	  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	  Wanssum,	  Geijsteren	  en	  Well.	  De	  aanwezigen	  zien	  dit	  ook	  als	  hun	  verantwoordelijkheid.	  Door	  Pascal	  wordt	  
aangegeven	  dat	  mogelijk	  nog	  iemand	  vanuit	  Geijsteren	  wil	  aansluiten	  bij	  de	  belangengroep.	  Marcel	  Tabbers	  geeft	  aan	  dat	  ook	  
altijd	  mogelijk	  is	  om	  bij	  de	  bespreking	  van	  specifieke	  onderwerpen	  een	  “niet-‐deelnemer”	  van	  de	  belangengroep	  voor	  een	  
vergadering	  uit	  te	  nodigen.	  
	  
Van	  de	  deelnemers	  van	  de	  belangengroepen	  wordt	  een	  overzicht	  opgesteld.	  Zodra	  dit	  overzicht	  volledig	  is	  wordt	  dit	  rondgestuurd.	  
Actie:	  Marcel	  Tabbers	  Afgesproken	  wordt	  dat	  in	  de	  nieuwsbrief	  Ooijen-‐Wanssum	  een	  item	  wordt	  opgenomen	  m.b.t.	  de	  start	  van	  
de	  belangengroepen	  inclusief	  een	  verwijzing	  naar	  het	  overzicht	  van	  de	  namen	  van	  de	  deelnemers.	  Actie:	  Marcel	  Tabbers	  
	  
Door	  Pascal	  Kleeven	  wordt	  aandacht	  gevraagd	  voor	  de	  sluiting	  van	  de	  basisschool	  Geijsteren	  met	  ingang	  van	  het	  schooljaar	  
2014/2015.	  Een	  aantal	  kinderen	  van	  Geijsteren	  zal	  waarschijnlijk	  naar	  de	  basisschool	  in	  Wanssum	  gaan;	  er	  zijn	  veel	  ongeruste	  
ouders,	  niet	  alleen	  voor	  de	  toekomstige	  situatie	  maar	  ook	  voor	  de	  mogelijke	  overlast	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  het	  project.	  
Afspraak:	  vanuit	  het	  projectbureau	  zal	  iemand	  aansluitend	  bij	  een	  openbare	  dorpsraadvergadering	  Geijsteren	  om	  een	  toelichting	  
te	  geven	  over	  de	  gebiedsontwikkeling	  Ooijen-‐Wanssum.	  Pascal	  sluit	  dit	  kort	  met	  de	  dorpsraad	  zodat	  voor	  een	  datum	  en	  
uitnodiging	  kan	  worden	  gezorgd.	  Actie:	  Pascal	  Kleeven	  
	  
Presentatie	  Kwaliteitskader	  door	  Keesjan	  
Het	  kwaliteitskader	  (1e	  deel)	  wordt	  aan	  de	  vergadering	  toegestuurd.	  Actie:	  Marjan	  
Tijdens	  de	  presentatie	  en	  aansluitende	  bespreking	  komen	  onderstaande	  punten	  aan	  bod:	  
• De	  strook	  landbouw	  bij	  de	  toekomstige	  hoogwatergeul	  Wanssum	  blijft	  gehandhaafd;	  deze	  strook	  hoeft	  niet	  afgegraven	  te	  

worden	  en	  kan	  de	  functie	  van	  landbouwgrond	  behouden.	  Pascal	  vraagt	  in	  deze	  wel	  aandacht	  voor	  het	  mogelijke	  effect	  van	  de	  
aanleg	  van	  een	  natuurgebied	  direct	  grenzend	  aan	  deze	  gronden.	  

• Met	  betrekking	  tot	  de	  rondweg	  geven	  de	  aanwezigen	  aan	  dat:	  
o Beperking	  van	  geluidsoverlast	  prioriteit	  heeft	  boven	  de	  ruimtelijke	  kwaliteit	  van	  de	  brug;	  het	  uitzicht	  is	  

ondergeschikt	  aan	  geluid;	  de	  suggestie	  wordt	  gedaan	  tot	  het	  plaatsen	  van	  doorzichtige	  geluidsschermen	  op	  de	  
brug.	  

o Het	  de	  voorkeur	  heeft	  om	  in	  bebouwde	  kom	  de	  weg	  op	  een	  natuurlijke/groene	  manier	  te	  beplanten.	  
o Aandachtspunt:	  de	  voegovergangen.	  



• Keesjan	  geeft	  aan	  dat	  de	  aanleg	  van	  een	  nieuwe	  jachthaven	  in	  het	  Molenbeekdal	  niet	  in	  de	  scope	  van	  de	  gebiedsontwikkeling	  
is	  opgenomen.	  Op	  dit	  moment	  is	  er	  ook	  geen	  initiatiefnemer	  voor.	  	  

	  
Rondvraag	  
• De	  vergaderfrequentie	  volgt	  de	  planning	  van	  het	  project	  als	  er	  zaken	  aan	  de	  orde	  zijn,	  naar	  verwachting	  gemiddeld	  1	  

vergadering	  per	  2	  maanden.	  
• Pascal	  geeft	  aan	  dat	  de	  aanleg	  van	  een	  fietstunnel	  zeer	  wenselijk	  is	  in	  verband	  met	  de	  komende	  sluiting	  van	  de	  basisschool	  in	  

Geijsteren.	  Hij	  heeft	  ook	  bij	  Peter	  de	  Vet	  van	  de	  gemeente	  Venray	  aandacht	  gevraagd	  voor	  een	  veilige	  fietsverbinding	  van	  
Geijsteren	  naar	  Wanssum.	  Keesjan	  antwoordt	  hierop	  dit	  onderdeel	  uitmaakt	  van	  het	  onderliggend	  wegennet	  waarvoor	  de	  
gemeente	  Venray	  verantwoordelijk	  is.	  Afspraak:	  Riny	  bespreekt	  dit	  met	  de	  verkeersdeskundige	  van	  Venray,	  de	  heer	  Siemen	  
Halbersma.	  Actie:	  Riny	  

• Marcel	  Tabbers	  geeft	  de	  naam	  van	  de	  contactpersoon	  van	  de	  milieufederatie	  door	  aan	  Mariet.	  Actie:	  Marcel	  Tabbers	  
• Door	  Marcel	  Ruhl	  wordt	  aandacht	  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	  streven	  
van	  de	  provincie	  is	  om	  voor	  de	  hele	  N270	  een	  parallelstructuur	  op	  te	  stellen	  voor	  het	  landbouwverkeer;	  dit	  beleid	  wordt	  op	  
dit	  gedeelte	  van	  N270	  	  meteen	  toegepast.	  

• Martijn	  geeft	  als	  aandachtspunt	  mee	  de	  veiligheid	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  het	  plan.	  	  
	  

Vaststellen	  datum	  volgende	  vergadering	  
De	  volgende	  vergadering	  wordt	  vastgesteld	  op	  dinsdag	  3	  september	  van	  19.30	  tot	  21.00	  uur	  op	  het	  Projectbureau	  Ooijen-‐
Wanssum,	  Beatrixstraat	  9	  in	  Meerlo.	  	  
	  
Verder	  niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Marcel	  de	  vergadering.	  	  


