Verslag achtste bijeenkomst belangengroep MKB
Datum: 12 november 2014 van 19.30 tot 21.00 uur

Aanwezig:
Afwezig:

Marcel Tabbers, Riny van Deursen, Roel van Swam en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau OoijenWanssum), Hans Volleberg, Twan Volleberg, Marleen van Leendert en Thed Vestjens
Rob Krebbers, Gerard Busser, Arie Janssen, Eric Ambrosius, Rob Dekkers en Peter Frenken

Opening
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de achtste bijeenkomst van de belangengroep MKB.
Terugkoppeling ingediende klanteisen (KES)
Door het Projectbureau wordt terug gemeld hoe is omgegaan met de door de belangengroep ingediende eisen en wensen. Aan de
hand van het beslisschema verwerking klanteisen licht Marcel toe op welke wijze de ingediende eisen/wensen zijn beoordeeld. Dit
schema is als bijlage 1 bij het verslag toegevoegd.
Het contact bestaat uit twee hoofddocumenten: het VSE-document en VSP-document. In het contact staat de minimale kwaliteit
beschreven die we in het gebied willen bereiken/die de aannemer moet maken.
Een eis kan op twee manieren worden meegenomen:

Als eis in het eisendeel  dan wordt de eis opgenomen in het VSE-document (= vraagspecificatie eisen); hierin wordt het wat
beschreven.

Als eis in het procesdeel  dan wordt de eis opgenomen in het VSP-document (= vraagspecificatie proces); hierin wordt het
hoe beschreven.
Klanteisen kunnen op diverse plekken in de contractstukken worden opgenomen, zoals tekeningen, annexen en bijlagen.
Door Roel wordt een toelichting gegeven op het VSP-document en door Marcel op het overzicht met KES-eisen.
Tijdens de vergadering worden onderstaande punten nader besproken:

In het kader van inzet van bedrijven/aannemers wordt als aandachtspunt meegegeven er voor te waken dat eenzelfde
situatie ontstaat als bij de uitvoering van de A2.

Op de toekomstige rondweg wordt geen landbouwverkeer toegestaan. Suggestie wordt gedaan om bij de ingang van het dorp
Wanssum (is huidige doorgaande weg) een verbodsbord voor vrachtverkeer te plaatsen zodat vrachtverkeer niet door het
dorp gaat maar via de nieuwe rondweg. Actie: PB geeft dit door aan de toekomstige wegbeheerder.

Aandachtspunt: breedte/inrichting van de huidige doorgaande weg irt landbouwverkeer.

Marcel informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het initiatievenloket en koppelt dit terug naar Marleen. Actie:
Marcel

Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd om lokale ondernemers te betrekken bij werkzaamheden die vooruitlopend
op het grote contract worden verricht.

Afgesproken wordt een apart overleg te plannen tussen Oerlemans, Van Leendert en Walkro om de KES-eisen van deze
ondernemingen door te spreken. Actie: Marcel
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. In december of januari wordt een plenaire vergadering belegd voor alle belangengroepen waarin het Ruimtelijk
Kwaliteitskader wordt gepresenteerd.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.

