Verslag tweede bijeenkomst belangengroep
Meerlo / Megelsum / Gun / Legert / Moleneind
Datum: 20 augustus 2013 van 17.00 tot 18.30 uur

Aanwezig:
Afwezig:

Keesjan van den Herik, Marcel Tabbers, Riny van Deursen en Marjan Gooren, Kees Veraa (bij agp 3)
(allen vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum), Rob van der Heijden, Mart Poels en Arno Kuenen
Cas Meulenbeld (m.k.)

Opening
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de tweede bijeenkomst van de belangengroep
Meerlo/Megelsum/Gun/Legert/ Moleneind.
Verslag vergadering 4 juni 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Afgesproken wordt dat het verslag voortaan ook als bijlage bij de agenda wordt
gevoegd.
Presentatie dijken door Kees Veraa
Door Kees wordt een toelichting gegeven op het ontwerp van een dijk. Het projectbureau is momenteel bezig met een
variantenstudie voor de primaire waterkeringen. Uitgangspunt zijn de tracés die nu op de maatregelenkaart staan. Er zijn
in Nederland drie categorieën dijken:
1) primaire waterkeringen  deze dijken zijn aangegeven in waterwet. In dit gebied zijn in het verleden grofmazig
dijkringgebieden aangegeven welke in de waterwet als zones zijn aangegeven.
2) regionale waterkeringen  deze dijken liggen langs grote beken en kanalen. Deze hebben een formele status
gekregen en vallen onder het toezicht van de provincie. In dit gebied zijn geen regionale waterkeringen.
3) overige waterkeringen  dit zijn noodmaatregelen welke in het verleden zijn aangelegd. Voor de
instandhouding, toezicht e.d. is formeel niets geregeld.
Kees geeft aan dat het waterschap als beheerder van dijken in dit gebied primaire keringen wil beheren. Keesjan geeft aan
dat door de nieuwe dijktracés er in het gebied ongeveer 20 woningen zijn waarvoor de situatie m.b.t. de
hoogwaterbescherming door de gebiedsontwikkeling verslechtert. Het Projectbureau heeft de verantwoordelijkheid om
bewoners waarvoor de situatie verslechtert tegemoet te komen. Dit kan middels financiële genoegdoening of middels het
treffen van maatwerkbescherming op eigen grond.
Keesjan geeft aan dat met betrekking tot de mogelijke handhaving van de dijk bij de Pluisbergweg de vraag bij het
waterschap voorligt of zij bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud van deze niet-primaire dijk. PB
organiseert een overleg tussen PB en familie Poels.
Kwaliteitskader
Gezien de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Keesjan meldt dat de vraagstelling
omtrent de weg nabij Moleneind is meegenomen in het MER-onderzoek.
Bepalen afvaardiging voor klankbordgroep
Marcel meldt dat de dorpsraad Meerlo niemand zal afvaardigen in de belangengroep. Rob van der Heijden zal zorgen voor
een terugkoppeling van het besprokene in deze vergadering richting dorpsraad. Door de vergadering wordt besloten dat
Rob van der Heijden wordt afgevaardigd voor de klankbordgroep.
Mededelingen van het projectbureau

Door middel van het plaatsen van 13 palen op de kruisende wegen wordt de ligging en hoogte van de provinciale
rondweg in Wanssum gevisualiseerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 29 augustus wordt door onder meer door
Patrick van der Broeck en Jan Loonen de hoogste paal bij de kruising van de rondweg en de haven feestelijk onthuld.

Op 4 september brengt minister Schultz Van Haegen een werkbezoek aan Ooijen-Wanssum. Tijdens dit bezoek zal de
minister het eerste gebiedsinformatiebord voor Ooijen-Wanssum onthullen. De belangengroep is hiervoor eveneens
uitgenodigd.

De notulen en namen van de deelnemers aan de belangengroep worden gepubliceerd op de website OoijenWanssum. Afspraak: indien binnen 1 week na verzending van de het verslag aan de deelnemers hierop geen reactie is
ontvangen wordt het verslag als definitief beschouwd en gepubliceerd op de website.

Rondvraag



In reactie op een vraag met betrekking tot grondverwerving geeft Keesjan aan dat in één van de varianten wordt
bekeken wat de milieueffecten zijn wanneer een deel van het Molenbeekdal behouden blijft voor de landbouw. Deze
optie is meegenomen in de onderzoeken van de MER-rapportage.

Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering wordt vastgesteld op maandag 28 oktober van 17.00 tot 18.30 uur op het Projectbureau OoijenWanssum, Beatrixstraat 9 in Meerlo.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.

