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Geulle aan de Maas tevreden over uitvoering

De inwoners van Geulle aan de Maas en het gehucht Voulwames ondervinden weinig
tot geen hinder van de uitvoering van het project Grensmaas.

Twee maanden na de start van de werkzaamheden hebben vertegenwoordigers van
de inwoners in de Klankbordgroep voor Geulle aan de Maas en Voulwames laten
weten dat ze tevreden zijn over de uitvoering. Bovendien benadrukken ze dat
Consortium Grensmaas zich etaleert als een uitvoerder die zich aan de afspraken
houdt.

Consortium Grensmaas is woensdag 20 maart te noorden van Geulle aan de Maas
begonnen met de grindwinning. Rivierbeveiliging en natuurontwikkeling zijn twee
andere onderdelen van het project In Geulle aan de Maas. Het afgegraven zand en
grind wordt met speciale vrachtauto’s naar de bestaande verwerkingsinstallatie in
Itteren getransporteerd. Daarbij gaat het om maximaal 800 vrachtbewegingen per dag.

Aanvankelijk vreesden de bewoners dat hun leefklimaat ernstig zou worden aangetast
door het lawaai en de stofoverlast van de grindtransporten. De deels verdiepte aanleg
van de geasfalteerde werkweg langs de Maas, extra geluidswallen en vrijwel
permanent sproeien van de transportroute, zorgen er in de dagelijkse praktijk voor dat
er geen sprake is van noemenswaardige hinder. Tot nu toe zijn er dan ook geen
klachten over de uitvoering geregistreerd.

Intensief overleg met de bewoners in de aanloop naar de start in maart zorgde er
eerder al voor dat er uiteindelijk geen enkel bezwaar tegen de vergunningen is
ingediend. Consortium Grensmaas is tot eind 2015 in de weer in Geulle aan de Maas.
Met de inwoners is afgesproken dat de grindwinning maximaal twee jaar duurt.

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas: ,,Zeggen wat je doet en
doen wat je zegt, is ons parool als uitvoerder. Dat principe hanteren we in Geulle aan
de Maas, maar ook in Itteren, Borgharen, Bosscherveld en Schipperskerk; de locaties
waar we werkzaamheden hebben uitgevoerd, of op korte termijn aan de slag gaan”.
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