Verslag zevende bijeenkomst belangengroep Wanssum, Geijsteren en Well
Datum: 18 november 2014 van 20.00 tot 21.30 uur

Aanwezig:

Afwezig:

Marcel Tabbers, Riny van Deursen, Roel van Swam en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau OoijenWanssum), Huub Rambags, Jan Deenen, Theo Francken, Will Reijnders, Arie Vullings, Wim Kunen, Sjaak Smits,
Marcel Ruhl en Sjaak Kessels
Martijn Volleberg, Mariet van Kempen, Jos van Grimbergen en Pascal Kleeven

Opening
Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de zevende bijeenkomst van de belangengroep.
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 EMVI. Marcel geeft een toelichting op het overzicht met KESeisen en de verwerking hiervan.
Tijdens de vergadering worden onderstaande punten nader besproken/aangestipt:

In een eerdere dorpsraadvergadering Geijsteren is door de gemeente Venray een fietstunnel toegezegd nabij de lagere school
in Wanssum (Nieuwlandsestraat); deze fietstunnel maakt geen onderdeel uit van de scope van de gebiedsontwikkeling. Riny
meldt dat bij de verdere uitwerking van het ontwerp blijkt dat de kosten van de tunnel dermate hoger uitvallen (ivm de hoge
grondwaterstand) waardoor financiering van de tunnel door Venray niet haalbaar is. Vanochtend heeft hierover overleg
plaatsgehad tussen PB, gemeente Venray en dorpsraden Geijsteren en Wanssum. Jan Deenen meldt terug dat is afgesproken
dat in gezamenlijkheid gekeken wordt naar een oplossing of mogelijke alternatieven, met als uitgangspunt het realiseren van
een een veilige fietsverbinding tussen Wanssum en Geijsteren.

Afspraak: waar mogelijk aanscherpen van de formulering in VSE en EMVI “beperken geluidshinder als gevolg van de aanleg
van nieuwe rondweg” en intern suggestie afstemmen dit als waarderende factor op te nemen; actie: Roel De vergadering is
van mening dat met het treffen van geluidswerende maatregelen het draagvlak zal toenemen.

Riny meldt dat door bureau MTD de opties en mogelijkheden voor de dorpskern Wanssum in kaart zijn gebracht; deze
resultaten zijn besproken met de werkgroep Behoud D’n Schellaert. Op basis hiervan vindt het verdere besluitvormingstraject
plaats. Zodra het besluit genomen is wordt de werkgroep hierover geïnformeerd alsook Jan Deenen als voorzitter van de
dorpsraad.
Als vervolgstap zal een massastudie wordt uitgevoerd (= een plan waarin onderzocht wordt welk bouwvolume op een
herontwikkelingslocatie wenselijk en mogelijk is). Riny geeft aan dat omwonenden en andere direct belanghebbenden hierbij
betrokken zullen worden.

Onlangs is in het kader van de “Via Venray” een telling van landbouwvoertuigen op de N270 uitgevoerd.

Groenbeplanting langs de Maas is opgenomen in het Ruimtelijk Kwaliteitskader. N.a.v. een vraag van Sjaak Kessels met
betrekking tot de beplanting van het gedeelte vanaf de Kooij richting Geijsteren wordt afgesproken dat PB terugkoppelt wat
hierover in de VSE en RKK is opgenomen. Actie: Marcel
Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering
Op 10 december staat een bijeenkomst voor de klankbordgroep gepland. Er wordt nu geen datum gepland voor een volgende
vergadering. Per mail zal een voorstel voor een nieuwe datum worden rondgestuurd; wordt wrs januari 2015 met als agendapunt
toelichting van het Ruimtelijk Kwaliteitskader.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.

