Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op
maandag 14 januari 2013 in Fanfarezaal De Hoorn te Meers
Aanwezig
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V.
o Mevrouw V. L’Ortye
Omgeving
o Mevrouw F. Besse-Van Kerkoerle
o De heer N. Besse
o De heer T. Hendrix
o De heer J. Janssen
o De heer W. Janssen
o De heer C. Wolthuis
Maaswerken / Rijkswaterstaat
o Mevrouw S. Janssen
o De heer Theo Savelkoul
Natuurmonumenten
o Mevrouw Y. van Moll
o De heer H. Joosten
Consortium Grensmaas
o De heer P. Adams (voorzitter)
o De heer Francois Verhoeven
Afwezig/afgemeld
o
o
o
o

Gemeente Stein
De heer H. Suilen (Natuurmonumenten)
De heer J. te Riele (omgeving)
De heer A. Halbersma (omgeving)

Opening en mededelingen, vaststelling agenda:
Er worden geen extra agendapunten ingebracht.
Mededelingen:
o Emile Claessen gaat in februari met prepensioen. Peet Adams zoekt contact
met de gemeente om helderheid te krijgen over zijn opvolger. Die krijgt het
verzoek tijdens de volgende bijeenkomst de recreatievisie toe te lichten. De
visie wordt dan als agendapunt opgevoerd.
o Op initiatief van de provincie zijn volop voorbereidingen aan de gang om het
ruimen van zwerfvuil na de hoogwaterperiode gecoördineerd aan te pakken met
behulp van het verenigingsleven. Natuurmonumenten en het Consortium
maken deel uit van dat overleg. Adams zegt toe terug te koppelen zodra er
concrete ontwikkelingen te melden zijn.
Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering leveren geen correcties of aanmerkingen op.
Wel een compliment van Goela Besse dat de firma L’Ortye onmiddellijk in actie is
gekomen na haar verzoek om verharding van het wandelpad. ,,Zwemvliezen zijn niet
meer nodig,” aldus Besse.
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Voortgang / Uitvoering door François Verhoeven (algemeen) en Vivien L’Ortye
François Verhoeven: ,,De rivierverruiming in Borgharen is klaar. Uiterlijk eind februari
wordt ook de grindwinning afgerond. Volgens de planning starten op 10 maart 2013 de
grindtransporten in Geulle aan de Maas. De werkweg van Geulle aan de Maas naar
Voulwames moet nog geasfalteerd worden. De overige voorbereidende werkzaamheden zijn achter de rug.”
Vivien L’Ortye: ,,De werkzaamheden in Meers concentreren zich de komende maanden in de dekgrondberging. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt de schade als gevolg van
het hoogwater rond de jaarwisseling mee te vallen. Met het oog op de slechte afzetmarkt is de grindproductie naar beneden bijgesteld. De nieuwe brekerij is inmiddels
geïnstalleerd. Op de elektrische aansluitingen na is de brekerij operationeel. We zijn er
dus helemaal klaar voor als de markt weer aantrekt. Overigens resteert er voldoende
ruimte om de hoogwaterdoelstelling van 31 december 2017 te halen.”
Verhoeven merkt nog op, dat de Vlaamse overheid inmiddels ook heeft ingestemd met
het nieuwe ontwerp voor de locatie Urmond. De bemonstering van de grondkwaliteit in
Urmond is deels afgerond en deels nog aan de gang. Medio maart 2013 worden de
vergunningen voor de nieuwe opzet en uitvoeringsvolgorde van het cluster MeersMaasband-Urmond ingediend.
Toegankelijkheid Maasoevers Berg aan de Maas
Peet Adams benadrukt dat dit onderwerp eigenlijk geen relatie heeft met het project
Grensmaas. Omdat het agendapunt is ingebracht door de omgeving, wil hij de indiener
toch kort de ruimte bieden voor een toelichting.
Tjeu Hendrix maakt bekend dat hij de afgelopen maanden tot vier keer toe is
‘aangevallen' door bewoners van het appartementencomplex langs de Maas. De
bewoners ontstaken in woede omdat hij gebruik wilde maken van de doorgang langs
de Maas, achter de bebouwing.
De oplaaiende emoties zijn volgens Hendrix terug te voeren op de onduidelijkheid over
de eigendomsverhoudingen na de oeverwerkzaamheden van Rijkswaterstaat. Paaltjes
zijn verwijderd en er zijn borden geplaatst met ‘verboden toegang’ en ‘pas op! honden’.
Volgens Hendrix is de hele gang van zaken in strijd met afspraken over de toegankelijkheid van de Maasoevers.
Theo Savelkoul zegt dat de hele situatie hem ook een doorn in het oog is. Hij
benadrukt overigens dat het nooit de bedoeling is geweest dat er langs de Maasoever
een regulier voetpad zou komen. ,,Net als op andere locaties van de Grensmaas is het
struinnatuur. De grens is duidelijk. Daar waar Rijkswaterstaat heeft gewerkt, is
eigendom van het Rijk en dat terrein blijft open en toegankelijk. Dat standpunt zullen
we nog een keer kenbaar maken aan de bewoners. Helpt dat niet,dan vragen we het
Kadaster om de zaak opnieuw uit te zetten en gaan we ook handhavend optreden,”
aldus Savelkoul.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag:
Goela Besse vraagt naar duidelijkheid over de aanleg van het fietspad van Elsloo naar
Meers, dat eerder door Emile Claessen is aangekondigd. Dat onderwerp wordt
geparkeerd en voorgelegd aan de nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente Stein.
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François Verhoeven maakt nog bekend dat Rijkswaterstaat de voorlopige opdracht
heeft verleend voor de uitvoering van de verbreding en verdieping van het Julianakanaal. De overige inschrijvers hebben nog de mogelijkheid om te reageren op die
opdrachtverlening.

De volgende vergadering is maandag 27 mei om 16 uur.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de Witte Börstel, is de bijeenkomst in het
café of in de fanfarezaal.
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