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Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de vierde bijeenkomst van de belangengroep.  
 

Verslag vergadering 24 februari 2014 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  

Openstaande acties: 

Door het Projectbureau is een notitie in voorbereiding inzake economische schade en planschade; zodra deze gereed is 

wordt deze aan de vergadering toegestuurd. Actie: Marcel 

De suggestie voor het geven van een passende naam aan het gebied is door Marcel neergelegd bij de belangengroep 

Archeologie en Heemkunde. De reactie met enkele suggesties vanuit deze belangengroep wordt aan de vergadering 

toegestuurd. Actie: Marcel Marcel geeft aan dat het “vermarkten” van het gebied  bij de sector zelf ligt; vanuit het 

Projectbureau wordt hierop niet actief iets ingezet.   

Marcel meldt dat Theo Zegers zich heeft teruggetrokken uit de belangengroep.  

Toeristische routestructuur 

Door John Lucassen wordt een presentatie verzorgd. De bestaande routes zijn geïnventariseerd en verwerkt in een 

routestructuur op een overzichtsplattegrond. Vertrekpunt van de inventarisatie is geweest om woon/werkverkeer zoveel 

mogelijk te scheiden van het wandel- en fietsverkeer. De aanwezige paden blijven grotendeels gehandhaafd en er komen 

enkele nieuwe paden bij. Momenteel wordt een ontwerpslag gemaakt en wordt gekeken naar een logische structuur en de 

toekomstige inrichting van het gebied. Daarnaast wordt bekeken waar nieuwe dijken als (ontsluitings)route kunnen worden 

gebruikt voor wandelaars en fietsers en wat logische plekken zouden kunnen zijn voor de aanleg van overstapplaatsen. Tot 

slot moet nog een slag gemaakt worden om de overgangszone te bepalen  tot waar behoort de inrichting tot de scope (= 

opdracht) van de gebiedsontwikkeling en vanaf waar staat een andere partij hiervoor aan de lat (bijvoorbeeld de 

gemeente). Vanuit het projectbureau wordt hierbij als voorbeeld gegeven dat de eventuele aanleg van een nieuwe 

parkeerplaats, het plaatsen van bewegwijzeringsbordjes of de inrichting van het gebied met bankjes op rustplekken niet in 

de scope van de gebiedsontwikkeling zit en dat hiervoor geen financiële middelen beschikbaar zijn. Als suggestie wordt aan 

de vergadering meegegeven contact te leggen met de gemeenten om aandacht te vragen voor de kansen die ontstaan voor 

de toeristische sector om het gebied aantrekkelijker te maken en het verzoek voor te leggen hiervoor gezamenlijk een plan 

van aanpak op te stellen. Afgesproken wordt dat door het Projectbureau op verzoek van de belangengroep aan de 

verkeerskundigen van beide gemeenten zal vragen of de huidige opdracht van Venray en Horst inzake verkeersroutes 

uitgebreid kan worden met de toeristische routestructuur. Actie: Marcel  

Daarnaast worden vanuit de vergadering als punten meegegeven: 

 het belang dat bestaande knooppunten-fietsroutes en lussen van ommetjes blijven bestaan; 

 de klanteis dat het verwijderen van routeborden in goed overleg met het routebureau (Nikolien) dient te 

gebeuren. 

Ruimtelijk Kwaliteitskader Ooijen-Wanssum (RKK) 

De vergadering heeft de concept-versie van het tweede deel van het Ruimtelijk Kwaliteitskader toegestuurd gekregen. Dit is 

een vervolg op deel 1 “de leidende kwaliteitsprincipes”. De leidende principes vormen de basis voor de verdere uitwerking 

van de thema’s. Deze kwaliteitsprincipes zijn reeds vastgesteld door de stuurgroep.  



 

Door Keesjan wordt een toelichting verzorgd over de onderwerpen die in deel 2 van het RKK aan bod komen. Het RKK is een 

instrument om richtlijnen kenbaar te maken van het ruimtelijk aspect en het ruimtelijk functioneren van het gebied. De 

systematiek die hierbij wordt gevolgd is een verbijzondering/uitwerking van algemeen (visie) naar heel specifiek hetgeen 

leidt tot een reeks vormgevingseisen. In het RKK worden principes en richtlijnen beschreven die waar mogelijk worden 

toegepast bij de ontwerpen. Het RKK is onderdeel van de documenten waarmee de aannemer uiteindelijk aan de slag gaat 

bij de uitvoering van het project.  

Nikolien verlaat de vergadering. 

Q-team adviezen 

Marcel licht dit agendapunt kort toe. Het Q-team is een onafhankelijk adviesorgaan. Het team brengt gevraagd en 

ongevraagd advies uit aan het projectbureau. Op basis van het Ruimtelijk Kwaliteitskader wordt de ruimtelijke kwaliteit in 

de gaten gehouden tot het moment van uitvoering. De adviezen zijn op verzoek van de belangengroepen toegestuurd; 

eventuele vragen en/of zorgpunten kunnen worden geuit bij het Projectbureau.  

Planning uitwerking issues 

In de maand mei staan werkateliers gepland voor de uitwerking van een aantal ontwerpissues. De belangengroep zal 

worden uitgenodigd voor het werkatelier Blitterswijck op 14 mei aanstaande met het verzoek om met een afvaardiging van 

maximaal 2 personen vanuit de belangengroep aanwezig te zijn.  

Mededelingen vanuit het Projectbureau 

Documentaire Marijn Poels 

Door Marijn Poels wordt de komende maanden een documentaire over de gebiedsontwikkeling gemaakt. De documentaire 

gaat in beeld brengen hoe het projectbureau te werk gaat bij de uitwerking van een aantal vraagstukken in de vorm van 

werkateliers en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt.  

Social media 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is sinds kort ook te volgen via Twitter, Google+ en Facebook.  

Excursie 

Idee is om eind juni voor de belangengroepen een excursie te organiseren naar Lent waar momenteel een 

gebiedsontwikkeling in uitvoering is. Nadere info volgt nog.  

Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Na afronding van de ontwerpissues wordt een voorstel 

voor een nieuwe datum rondgestuurd; naar verwachting zal dit na de zomervakantie zijn.  

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

 

 

 

 


