Verslag zevende bijeenkomst belangengroep Broekhuizenvorst / Ooijen / Broekhuizen
Datum: 11 november 2014 van 19.30 tot 21.00 uur

Aanwezig:
Afwezig:

Marcel Tabbers, Roel van Swam, Riny van Deursen en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau OoijenWanssum), Age Bakker, Henri van Wylick en Wiel Jenniskens
Marijke Lambriks, Geert Verhaegh en Marcel Lendi

Opening
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zevende bijeenkomst van de belangengroep Broekhuizenvorst/Ooijen/
Broekhuizen.
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:

Marcel gaat na waar de mogelijkheid tot uitbreiding van de bruggen in Ooijen en Blitterswijck staat vermeld. Actie: Marcel

KES 433 “aanleggen van nieuwe fietsverbindingen over de dijk” en KES 440 “toegankelijkheid achterkant camping Kasteel
Ooijen voor eenieder” ontbreekt op het overzicht. Marcel gaat na waar deze eisen staan vermeld. Actie: Marcel

Age is van mening dat met de aanleg van een terrassencamping de situatie ter plekke verslechtert en informeert op welke
wijze de eis om de camping d.m.v. beplanting aan het zicht te onttrekken is opgenomen. Marcel geeft aan dat het onttrekken
van een camping aan het zicht niet specifiek als eis in het contract opnemen maar gaat na wat over de landschappelijke
inpassing van de camping Ooijen in de eisen is opgenomen. Actie: Marcel

De eis dat de toekomstig beheerder struinpaden moet aanleggen wordt doorgesluisd naar de provincie; provincie is
verantwoordelijk voor het beheer. Actie: Marcel In het beheercontract wordt ook opgenomen dat de aannemer het tijdelijk
beheer tijdens de realisatiefase moet uitvoeren en wel op een zodanige wijze dat dit aansluit bij het eindbeheer.

Marcel gaat na op welke wijze de eis is geborgd dat het plaatsen van toegangspoorten door de aannemer in overleg met
betrokkenen plaatsvindt. Actie: Marcel
Rondvraag:
Henri meldt dat hij positieve reacties heeft ontvangen op de infoavond in Meerlo van 29 september jongstleden. Namens de
dorpsraad doet hij het verzoek om in Broekhuizenvorst een soortgelijke bijeenkomst te organiseren toegespitst op het deelgebied
Broekhuizen(vorst) en Ooijen. Marcel geeft aan dat eind december/begin januari een informatiekrantje wordt uitgegeven waarin
de laatste stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling wordt weergegeven. Mocht daarna nog behoefte bestaan aan een
infoavond, dan wordt dit begin volgende jaar verder opgepakt.
Vaststellen datum volgende vergadering
Er wordt geen datum vastgesteld; via de mail volgt hiervoor een voorstel.
Verder niets meer aan de orde zijn sluit Marcel de vergadering.

