
Verslag tweede bijeenkomst belangengroep Recreatie en toerisme 
 
Datum: 7 november 2013 van 17.00 tot 18.30 uur 
 
 
 
 
Aanwezig:  Keesjan van den Herik (vanaf 18.00 uur), Marcel Tabbers, Riny van Deursen en Marjan Gooren (allen vanuit 

Projectbureau Ooijen-Wanssum), Chris Tax, Nikolien van Isterdael, Herman Loonen, Trudy Steeghs en Ton van 
Hoof 

Afwezig:   Frank Verkoijen (m.k.) Sonja Borren, Theo Zegers en Jan Bartels  
 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom en opent de bijeenkomst. Ilse Lenders heeft zich afgemeld voor verdere deelname aan 
deze belangengroep; de belangen worden geborgd via Nikolien. 
 
Verslag van de vergadering d.d. 27 augustus 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag meldt Herman dat hij vanuit een andere belangengroep als lid voor de klankbordgroep is 
benoemd. Daarmee heeft Herman zich eerder per mail afgemeld als kandidaat voor deze belangengroep. Door Marcel is daarop 
een mail rondgestuurd met de voordracht Trudy als afgevaardigde in de klankbordgroep. Met deze voordracht heeft iedereen 
ingestemd. 
 
Marcel meldt dat de suggestie om het gebied een passende naam te geven wordt ingebracht in een vergadering van de 
klankbordgroep. Marcel zal dit ook bespreken met de contactpersoon van de gemeente Venray en Horst (zodra daar de vacature 
van de betreffende functionaris is ingevuld). Actie: Marcel De suggestie wordt gedaan aansluiting te zoeken bij de naam 
“Maasgaard”.  
 
Vanuit de belangengroep zijn diverse fiets- en wandelroutes aan het PB toegestuurd. Op advies van de vergadering zal voor info 
m.b.t. menroutes contact worden opgenomen met Marleen van Leendert. Actie: Marcel Nikolien meldt dat gemeente Venray 
bezig is met het uitzetten van een mountainbikeroute in het gebied. Herman meldt dat voor Blitterswijck 3 wandelroutes en een 
dorpsommetje zijn uitgezet; deze zijn verkrijgbaar bij de VVV of via M. Swinkels. De beschikbare info wordt op kaart verwerkt en 
de volgende vergadering gepresenteerd door John Lucassen. Actie: Marcel 
 
Marktbenadering en technische eisen en proces 
Marcel geeft een toelichting op de stappen in het kader van de marktbenadering: 

1. Opstellen vraagspecificatie door Projectbureau. 

2. Plaatsen advertentie. 

3. Maken van een selectie van een aantal aannemers. 

4. Met de geselecteerde aannemers wordt de dialoog aangegaan. 

5. Aanbieding van aannemers. 

6. Keuze van de uiteindelijke aannemer die het plan gaat uitvoeren. 

 
Op dit moment is het PB bezig met stap 1. De verkregen informatie uit de voorgaande periode wordt geïnventariseerd en 
aangevuld met de info welke het PB momenteel ophaalt bij o.m. de belangengroepen. De inventarisatie van deze wensen, eisen en 
afspraken wordt voorgelegd aan de belangengroepen met de toetsvraag of het overzicht compleet is en of de eisen/afspraken juist 
geformuleerd zijn. De volgende stap is het door het PB uitvoeren van een integrale toets op haalbaarheid qua techniek, financiën 
en tijd e.a.. De uitkomst van deze integrale toets wordt daarna teruggekoppeld aan de belangengroepen zodat duidelijk is welke 
input meegaat in de uitvraag richting aannemer. Conform planning moet de vraagspecificatie in voorjaar 2014 gereed zijn. Bekeken 
wordt om de belangengroepen danwel de klankbordgroep een rol te geven in het traject van gunning.  
 
Door Trudy zijn in dit kader per mail reeds een aantal suggesties c.q. aandachtspunten aangeleverd: 

 Oprichten bezoekerscentrum aan deze kant van de Maas. 

 Rust op verkeerader die nu door Meerlo loopt. 

 Wandelroute rondom de nieuw aangelegde klimaatbuffer. 

 Een recreatieve kaart van het gebied. 

 Een naam voor het gebied. 

 De passantenhaven duidelijk zichtbaar in Wanssum en niet ergens ondergeschoven bij de haven. 

 Educatieve tochten door gebied.  
 
Vanuit de vergadering worden verder als aandachtspunten / eis naar voren gebracht: 

 Het aanbrengen van aangepaste bewegwijzering (en niet te veel km extra) indien een routestructuur voor wandelaars 
en/of fietsers wordt onderbroken tijdens de bouwwerkzaamheden. 



 Het benoemen van één vast aanspreekpunt vanuit de aannemer voor het doorspreken van 1) operationele zaken (incl. 
budget om kleine zaken snel te kunnen regelen) en 2) de stand van zaken van de werkzaamheden tijdens de 
uitvoeringfase (bijv. 1x per 3 maanden). 

 De ontwikkeling en aanleg van struin- en speelnatuur in combinatie met water.    
 
Door Herman wordt als suggestie ingebracht te proberen fietspaden zoveel mogelijk te integreren/geschikt te maken voor de drie 
functies: 1) woon- werk fietsverkeer, 2) recreatief fietsverkeer en 3) schoolgaand fietsverkeer. Hij constateert dat met 
uitbreidingsplannen van fa. Van Leendert het vrachtverkeer alleen maar zal toenemen; idee zou kunnen zijn om het aan te leggen 
trottoir langs de Ooijenseweg (zie Verkeersvisie Venray) geschikt te maken voor woon/werkfietsverkeer.  
 
Communicatie met omgeving 
Marcel geeft een korte toelichting op onderstaande soorten communicatie: 

 Bouwcommunicatie: 
o Communicatie belanghebbenden 
o Afhandelen klachten 

 Publiekscommunicatie: 
o Verstrekken informatie 
o Communiceren bij werkzaamheden 
o Evenementen 

 
Vanuit de vergadering worden als aandachtspunt/eis meegegeven: 

 Communiceer tijdig met Roekenbosch over aanvang/duur van werkzaamheden zodat hiermee bij de boeking van 
accommodaties op het park rekening kan worden gehouden; bijv. half jaar van te voren een globale planning, 3 maanden van 
te voren een gedetailleerde planning. Als suggestie wordt meegegeven een regulier overleg te plannen tussen uitvoerder en 
parkmanager over de planning van de werkzaamheden. 

 Het maken van afspraken over aanvangs- en eindtijden voor werkzaamheden voor de aannemer op een werkdag;  met name 
voor het intensief transport.  

 Plan de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het hoogseizoen (= mei t/m september) voor de campings in het plangebied. 

 De vergadering is voorstander van de voortzetting van de belangengroepen tijdens de uitvoeringsfase. 
 
Voor de volgende vergadering wordt de verdere uitwerking van de inventarisatie van klanteisen geagendeerd. Actie: PB 
 
Q-team en kwaliteitskader door Keesjan 
Keesjan geeft een korte toelichting over het kwaliteitskader en de installatie van een Q-team. Het Q-team bestaat uit een 
landschapsarchitect, een architect en een landschapsecoloog. Het Q-team krijgt een belangrijke, onafhankelijke rol in het 
meedenken over en borgen van de kwaliteit in het project.  
 
Het kwaliteitskader deel 1 wordt door het PB verder uitgewerkt tot een ambitiedocument. Dit ambitiedocument wordt te zijner 
tijd ingebracht in de belangengroep met als doel te bespreken of hiermee de juiste vragen/eisen/wensen richting aannemer 
worden geformuleerd en de check op volledigheid (is hiermee geborgd wat er geborgd moet worden). Nikolien zal haar reactie op 
het schematisch overzicht per mail aan het PB toesturen. Actie: Nikolien 
 
Naar aanleiding van een opmerking van Herman wordt gesproken over het voormalige gemeentehuis Wanssum. Het gevoelen van 
de vergadering is dat het voor de wanssumse bevolking geen issue is als dit pand zou verdwijnen. Riny meldt dat in de besloten 
consultatieavond  met bewoners aan de Brugstraat d.d. 4 november jl. over de inrichting van situatie nabij de nieuwe brug over de 
N270 gelijke signalen naar voren kwamen. Afspraak: Herman informeert bij Stichting Venray Monumentaal naar de status van het 
pand. Actie: Herman 
 
Rondvraag 

 Riny meldt dat voor uitplaatsing van een visvijver drie nieuwe locaties onderzocht worden. Vanuit de vergadering wordt 
aangegeven dat de locatie nabij de school in Meerlo de voorkeur heeft bezien vanuit de bereikbaarheid vanuit het gebied. 
Afspraak: Herman zal bij het Roekenbosch navragen hoeveel visvergunningen er worden verkocht voor dagrecreatie. Actie: 
Herman Dit zal ook bij het Camping ‘t Karrewiel worden nagevraagd. Actie: PB 

 
Vaststellen datum volgende vergadering 
De volgende vergadering wordt vastgesteld zodra de nadere uitwerking van de klanteisspecifatie gereed is. Een uitnodiging volgt 
per mail. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.  
 
 
 


