Verslag derde bijeenkomst belangengroep Wanssum, Geijsteren en Well
Datum: 30 oktober 2013 van 19.00 tot 20.30 uur

Aanwezig:

Afwezig:

Marcel Tabbers, Riny van Deursen en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum),
Siemen Halbersma (vanuit gemeente Venray), Martijn Volleberg, Wim Kunen, Jos van Grimbergen, Huub
Rambags, Jan Deenen, Theo Francken, Sjaak Smits, Arie Vullings, Will Reijnders, Ron Schreurs (ipv Jan
Jenneskens) als gast namens Dynamiek Scholengroep, Sjaak Kessels, Pascal Kleeven en Marcel Ruhl
Mariet van Kempen

Opening
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de derde bijeenkomst van de belangengroep.
Verslag van de vergadering d.d. 25 juni 2013
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt de suggestie gedaan om m.b.t. de toekomstige brug over de N270 de mogelijkheden/
ruimte te bekijken op plaatsen welke niet zijn gelieerd aan de Brugstraat maar bijvoorbeeld via Meerloseweg.
Presentatie Onderliggend Wegennet door Siemen Halberma, verkeersdeskundige gemeente Venray
Door Siemen wordt een uitvoerige toelichting gegeven op de Verkeersvisie en het onderliggende wegennet. Siemen geeft
aan dat het standpunt van de provincie is dat er geen landbouwverkeer wordt toegestaan op provinciale wegen. In het
voorjaar 2014 wordt door de provincie op de N270 een onderzoek gedaan met een telling van passerend landbouwverkeer
en een gedragsanalyse van het overige verkeer op het landbouwverkeer. Dit onderzoek vindt plaats i.s.m. gemeente
Venray, LLTB en Cumela. Met betrekking tot de aanleg van een fietstunnel geeft Siemen aan dat deze door de gemeente
Venray in de Verkeersvisie is opgenomen. De locatie van de fietstunnel wordt in de verdere uitwerking van het ontwerp
meegenomen; idee is om deze dicht mogelijk bij de rotonde aan te leggen. Idee is dat ook de Pieterpadwandelaars van deze
tunnel gebruik gaan maken. De suggestie om weg “alternatief A” op de rotonde aan te laten sluiten en de rotonde qua
grondbeslag iets groter te maken neemt Siemen mee.
In reactie op de vraag met betrekking tot het te doorlopen proces geeft Siemen aan dat de Verkeersvisie door de Raad van
de gemeente Venray is vastgesteld maar hiermee “niet in beton is gegoten”. Er zijn nog een aantal lopende discussies
gaande welke van invloed kunnen zijn op de definitieve besluitvorming. Daarnaast volgen nog de resultaten van de MERonderzoeken en de formele PIP-inspraakprocedure met ter visie legging en bezwaartermijnen.
De Verkeervisie staat gepubliceerd op de website van de gemeente Venray en van de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. Tussentijdse wijzigingen hierop worden niet ge-update in de visie; deze volgen het interne
besluitvormingsproces binnen de gemeente en worden op die manier geborgd.
Marktbenadering – technische eisen en proces
Vanuit het PB wordt de oproep gedaan wensen en eisen welke volgens de vergadering opgenomen moeten worden in het
contract met de aannemer door te geven aan het Projectbureau.
Ter vergadering wordt als eis neergelegd: de veiligheid van schoolgaande kinderen tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden. Actie PB om mee te nemen in de KlantEisSpecificatie.
Rondvraag
Riny meldt dat op 4 november aanstaande een consultatiebijeenkomst plaatsvindt voor de bewoners aan de Brugstraat en
aangrenzende wegen. Doel van de bijeenkomst is de bewoners te informeren over de te treffen maatregelen en te
bespreken hoe we hiermee binnen de vastgestelde kaders tot de best mogelijke oplossing kunnen komen. Voor deze
bijeenkomst is ook de dorpsraad Wanssum uitgenodigd.
Jan Deenen geeft aan dat de afgelopen jaren door een vertegenwoordiger van het Projectbureau op gezette tijden tijdens
de dorpsraadvergadering een terugkoppeling is gegeven van de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling. Jan geeft aan
deze communicatielijn graag te willen voortzetten; de meerwaarde hiervan wordt ook door het PB onderschreven.
Afgesproken wordt dit verder af te stemmen tussen PB en dorpsraad. Actie: Jan/PB
Vaststellen datum volgende vergadering
Zodra het document wensen/eisen gereed is volgt per mail een uitnodiging voor een volgende vergadering. Actie: PB
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.

