Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas,
gehouden op woensdag 18 april 2012 in Het Wapen van Geulle te Geulle.
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Opening
Peet Adams memoreert dat het ruim twee jaar geleden is dat de klankbordgroep weer
rond de tafel zit. Dat had alles te maken met de nieuwe planning voor het project,
waarin de uitvoering in Itteren/Borgharen naar voren werd geschoven. Nu in de
zogenaamde Nadere Overeenkomst tussen Consortium Grensmaas en de partners
van de overheid is gekozen voor een nieuwe uitvoering voor Geulle aan de
Maas/Voulwames, stelt Adams voor de vergaderfrequentie van de klankbordgroep te
verhogen naar één keer per maand. Volgens planning en onder voorwaarde van de
vergunningverlening, starten de werkzaamheden in Geulle aan de Maas en
Voulwames rond september 2012.
In het kader van de verdelende rechtvaardigheid heeft Adams het initiatief genomen
om ook Voulwames uit te nodigen voor het overleg van de klankbordgroep. Jan van
Eechoud wordt de nieuwe vertegenwoordiger van Voulwames in de klankbordgroep.

Mevrouw Maas heeft te kennen gegeven geen deel meer uit te willen maken van de
klankbordgroep. In onderling overleg wordt bekeken of de huidige samenstelling breed
genoeg is, of dat alsnog kandidaten gezocht moeten worden voor de vacante zetel.
Op verzoek van Emile Debie blikt Adams nog eens terug op de oorsprong van de
klankbordgroepen in het werkgebied van het project Grensmaas. Doelstelling van de
klankbordgroepen is om in goed onderling overleg de voortgang van het project te
bespreken en te analyseren en eventuele signalen vanuit de bevolking door te sluizen.
Consortium Grensmaas gaat ermee akkoord dat bij afwezigheid van Alfons Tonino de
secretaris of de penningmeester van de Stichting Leefbaar Geulle zijn plaats innemen.
Het mandaat voor het oproepen van de klankbordgroep, de samenstelling en de
agendering ligt overigens bij Consortium Grensmaas.
Jan Claessen is niet bekend met de Stichting en vraagt in hoeverre die organisatie
eigenlijk de belangen van de buurt behartigt. Tonino merkt op dat de oorsprong van de
Stichting in de aanloop naar het project Grensmaas ligt.
De leden van de klankbordgroep brengen zelf geen agendapunten in.
Vergunningentraject
Martijn van der Zee geeft de klankbordgroep een overzicht van de al aangevraagde en
verleende vergunningen, de aanvragen die op korte termijn worden ingediend en de
planning van de verdere aanvragen. (overzicht is bij dit verslag gevoegd).
Van der Zee geeft aan dat de ruimtelijke onderbouwing die voor de vergunningprocedures voor de aanleg van de tijdelijke werkweg, geluidwallen en voorzieningen in
Geulle aan de Maas en Voulwames is opgesteld, in de eerste week van mei kan
worden ingezien. De juiste datum daarvoor krijgen de leden van de klankbordgroep via
de mail.
Van der Zee benadrukt dat in de vergunningen expliciet is aangegeven dat de
maximale duur van de werkzaamheden drie jaar is.
Adams zegt toe dat de oude tekeningen van de uitvoering met een verwerkingsbekken
zo snel mogelijk worden vervangen op de site.
Adams legt in antwoorden op vragen van Peter Bruls en Debie uit waarom Consortium
Grensmaas aan vijf gezinnen in Aan de Maas de toezegging heeft gedaan dat er een
knip in de geluidwal komt. Door de ligging van die woningen verstoort de geluidwal het
uitzicht van de bewoners volkomen. Hij ontzenuwt het gerucht dat in Geulle aan de
Maas de ronde doet, dat de vijf gezinnen ook een financiële tegemoetkoming hebben
gekregen. Hij kan zich voorstellen dat de rest van de bewoners vraagtekens hebben
geplaatst bij het initiatief om wel met die vijf gezinnen en niet met de rest van de
bewoners van Aan de Maas aan tafel te gaan zitten.
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,,We zijn die persoonlijke gesprekken in goed overleg met de gemeente aangegaan.
Daartoe is besloten omdat de bewoners van die vijf woningen het meest nadrukkelijk
geconfronteerd worden met de uitvoering. Na die gespreksronde is ook meteen een
informatieavond voor de gehele bevolking georganiseerd door het Consortium”, aldus
Adams.
Debie is bevreesd dat de woningen aan de andere kant van de straat door de knip met
stof en extra geluid worden opgezadeld. Consortium Grensmaas zegt toe de exacte
onderzoeksgegevens toe te sturen aan de klankbordgroep.
In principe rijden geen transporten van Consortium Grensmaas door de kern van
Geulle aan de Maas. Als dat al gebeurt is dat bij hoge uitzondering.
De werktijden in Geulle aan de Maas/Voulwames zijn in principe van zeven uur
’s ochtends tot vijf uur in de middag. Consortium Grensmaas heeft een vergunning om
tot zeven uur ’s avonds te werken.

Actuele stand van zaken
Projectleider Francois Verhoeven zet de voorbereidende werkzaamheden en de
planning van de daadwerkelijke uitvoering op een rijtje:
• Tijdelijke veerstoep is aangelegd. Het veer is alweer in gebruik genomen.
• Onderzoek naar de kwaliteit van de dekgrond op het tracé van de werkweg is
uitgevoerd.
• Explosievenonderzoek is voor 95 procent afgerond.
• Nestkasten voor vleermuizen worden de komende dagen geplaatst in bomen
langs het Julianakanaal.
• De brieven met de aankondiging van de bouwkundige vooropname van de
woningen zijn verstuurd.
• Die zogenaamde nulmetingen worden in de periode mei-juni 2012 uitgevoerd.
• De archeologische bureaustudie wordt uitgevoerd. Het veldwerk staat
geprogrammeerd voor juli 2012.
• Kabels en leidingen ter hoogte van de werkwegkruising in Voulwames worden
in juli 2012 verlegd.
• De bomen in het te vergraven gebied worden na het broedseizoen gekapt (na
15 juli).
• In oktober 2012 wordt het laatste terrein in het gebied aan de rand van Elsloo
op explosieven gecontroleerd.
Als alles volgens planning verloopt, wordt in augustus 2012 gestart met de verlegging
van de Saintweg, het ontgraven van de werkweg en de aanleg van de geluidwal langs
Geulle aan de Maas en Voulwames. Ook de bouw van de tijdelijke werkwegkruising bij
Voulwames en de realisatie van overige voorzieningen staan dan op het programma.
Begin 2013 kan het eerste zand en grind vanuit de dekgrondberging in Geulle aan de
Maas naar Itteren worden vervoerd.
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Verhoeven meldt verder dat de rapportages van de nulmetingen digitaal beschikbaar
worden gesteld. Voor bewoners die niet over internet beschikken, wordt bij
uitzondering een hard copy uitgereikt.
Rondvraag
Theo Savelkoul legt uit dat hij de vergaderingen van de klankbordgroep bijwoont met
het oog op de toekomstige eindbeheerstaak van Rijkswaterstaat.
Jan Claessen vraagt hoe het zit met de handhaving tijdens de uitvoering. Hij oordeelt
dat daarbij ook een taak voor de gemeente is weggelegd.
Theo Haane en Peter Bruls verzoeken het Consortium voor de start van de uitvoering,
het liefst na de bouwvakvakantie, een volgende informatieavond te organiseren voor
de bevolking. Consortium Grensmaas stemt hiermee in en zal samen met beide
vertegenwoordigers van de omgeving zoeken naar een locatie voor die avond aan de
westkant van de brug.
Volgende vergadering
Maandag 14 mei in het Wapen van Geulle. Aanvang 20.00 uur.
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