
Verslag zevende bijeenkomst belangengroep MKB 
 
Datum: 15 september 2014 van 17.30 tot 19.00 uur 
 
 
 
Aanwezig:  Marcel Tabbers, Riny van Deursen, Leon Leferink en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau Ooijen-

Wanssum), Hans Volleberg, Twan Volleberg, Rob Krebbers en Gerard Busser 
Afwezig: Marleen van Leendert, Arie Janssen, Thed Vestjens, Eric Ambrosius, Rob Dekkers, Peter Frenken en Keesjan 

van den Herik 
 
Opening 
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zevende bijeenkomst van de belangengroep MKB.  
 
Verslag vergadering 14 april 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
Openstaande actie: 
Marcel meldt dat het onderzoek naar mogelijke gevolgen van kwelwater voor firma Oerlemans is uitgezet.  
 
Presentatie uitwerking ontwerpissues 
Door Leon Leferink wordt een presentatie verzorgd over de uitwerking van de ontwerpissues.  
 
Tijdens de vergadering worden onderstaande punten besproken/aangestipt: 

 Nadere uitwerking uitrit Oerlemans via Ganzenkampstraat bespreken Leon en Gerard bilateraal. Actie: Leon/Gerard 

 De drempelhoogte bij Ooijen wordt nagevraagd en teruggemeld aan Twan Volleberg. Actie: Marcel 

 Gerard vraagt aandacht voor de toename van ongedierte vanwege de aanleg van natte moerasachtige gebieden nabij Ooijen 
 afgesproken wordt dit aandachtspunt mee te nemen in de contractvorming en de mogelijkheden te bekijken dit zo 
minimaal mogelijk te houden. Actie: PB 

 Door Gerard wordt aandacht gevraagd van omputten en de relatie tot grondwater omdat het weghalen van een kleilaag 
direct gevolgen heeft voor het grondwater. Afgesproken wordt dit aandachtspunt dat de toegestane diepte van omputten 
ruim boven de kleilaag moet blijven i.v.m. grondwaterstromen door het projectbureau wordt meegenomen. Actie: PB 

 Op de vraag van Gerard of je binnendijks mag bouwen met of zonder compenserende maatregelen wordt aangegeven dat in 
samenwerking met RWS een beleidskader wordt opgesteld dat eind van het jaar gereed zal zijn. Intentie van het 
Projectbureau is dat binnendijks zonder compensatie uitbreidingen mogen plaatsvinden mits aangemeld bij initiatievenloket. 

 Afgesproken wordt dat het Projectbureau de verwachting qua overstroombaarheid van de weg nabij Oerlemans aan Gerard 
zal doorgeven. Actie: PB 

 Fietsverbindingen en bruggen:  
Aan de noordkant van de Oude Maasarm (vanaf Ooijen naar Blitterwijck) is een fietsverbinding voorzien. Door het 
Projectbureau is voor de bruggen in Ooijen en Blitterswijck een ontwerp gemaakt dat voldoet aan de wettelijke 
verkeerskundige eisen en veiligheidsnormen. Onder meer vanuit de dorpsraden en ondernemers uit het gebied is het verzoek 
gekomen tot verbreding van de bruggen zodat aan beide kanten een fietsverbinding kan worden gerealiseerd. De aanleg van 
een extra brede brug valt buiten de scope van het project; wel wordt een zodanig ontwerp gemaakt waarbij uitbreiding van 
de brug met een extra balkon mogelijk wordt gemaakt. Voor de extra brugbreedte vindt intergemeentelijk overleg plaats met 
de dorpsraden en bedrijven om de mogelijkheden en financiële haalbaarheid te onderzoeken; ditzelfde geldt voor de 
ontbrekende gedeelten in de fietsverbindingen.  

 Door de belangengroep Blitterswijck is aandacht gevraagd voor de ontsluiting van de Kooij en jetskiterreinen aan de 
Maasweg. In dat kader is de afspraak gemaakt om de alternatieven voor de ontsluiting naar de Kooij nog een keer te 
onderzoeken waaronder een mogelijke verbinding voor autoverkeer op de huidige weg van Wanssum naar de Kooij; als 
suggestie hiervoor is gedaan de aanleg van een voorde. Keesjan benadrukt dat er geen sprake zal zijn van een brugverbinding 
maar gekeken wordt naar een eenvoudige passage met oog voor het natuurgebied waarbij de huidige Maasweg dan in de 
huidige staat kan blijven. 

 Naar aanleiding van een vraag van Twan m.b.t. waterstanden in de nieuwe situatie en de gevolgen voor de buitendijkse 
woningen aan de Helling wordt afgesproken dat het Projectbureau dit uitzoekt en aan Twan toestuurt. Actie: PB 

 
Ruimtelijk Kwaliteitskader Ooijen-Wanssum (RKK) 
In het Ruimtelijk Kwaliteitskader deel 1 is de ambitie van het ruimtelijk aspect en het ruimtelijk functioneren van het gebied (hoe 
moet het gebied eruit zien) beschreven. In het RKK deel 2 wordt deze ambitie vertaald in een verbijzondering/uitwerking van 
algemeen (visie) naar specifiek hetgeen leidt tot een reeks vormgevingseisen. Het RKK wordt als contractdocument toegevoegd 
aan de aanbestedingsdocumten waarmee de aannemer uiteindelijk aan de slag gaat bij de uitvoering van het project. Het RKK deel 
2 is in concept gereed en wordt nu intern besproken. Zodra het rapport gereed is wordt het aan de vergadering toegestuurd en 
besproken in de volgende vergadering.  
 
De vertaling van de KES-eisen richting contract wordt de volgende vergadering eveneens teruggekoppeld. 
 
 
 
 



Mededelingen vanuit het Projectbureau 
Informatieavonden Ooijen-Wanssum 
-          Op 24 september vindt om 19.30 uur een openbare informatieavond plaats in De Zandhoek in Wanssum; tijdens 
     deze avond wordt met name ingezoomd op de ontwikkelingen in Wanssum. 
-        Op 29 september vindt om 19.30 een openbare informatieavond plaats in Brugeind in Meerlo.  
Beide avonden zijn voor alle belangstellenden vrij toegankelijk.  
 
Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende vergadering. Per mail zal een voorstel voor een nieuwe datum worden 
rondgestuurd.  
 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.  
 
 
 
 
 


