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Holtum, maart 2015.

Geachte mevrouw, meneer,
In juni 2015 gaat het project Grensmaas van start op de locatie Trierveld / Koeweide,
tussen Schipperskerk en Illikhoven / Visserweert.
Consortium Grensmaas, de uitvoerder van de werkzaamheden, nodigt u daarom van
harte uit voor een infoavond op woensdag 8 april in het kerkje van Schipperskerk aan
het Sterre der Zeeplein 12. Aanvang 19.30 uur.
Tijdens die avond krijgt u tekst en uitleg over de uitvoering, de duur van de
werkzaamheden, de bouwkundige inspectie van woningen nabij het werk en het scala
aan maatregelen om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Uiteraard krijgt
u ook alle ruimte om vragen te stellen.
Consortium Grensmaas is inmiddels zes jaar bezig met de rivierbeveiliging en
natuurontwikkeling die gefinancierd worden met de opbrengst van zand- en
grindwinning. De locaties Borgharen en Geulle aan de Maas zijn afgerond. Tot volle
tevredenheid van de bevolking en daar zijn we trots op.
De werkzaamheden in Trierveld / Koeweide bestaan de eerste maanden vooral uit
dekgrondverzet en de aanleg van geluidswallen ten zuiden van Illikhoven en ten
noorden van Schipperskerk. Vervolgens staan de aanleg van een verwerkingshaven
en een depot voor de opslag van zand en grind centraal.
Consortium Grensmaas is volgens de huidige planning zo’n tien jaar aan het werk in
Trierveld / Koeweide en drie jaar in Visserweert / Illikhoven. Het spreekt voor zich dat
we die werkzaamheden, net als op de afgeronde zuidelijke locaties, in goede harmonie
met de omgeving willen uitvoeren.
Dat doen we door open en transparant te opereren en korte lijnen te onderhouden met
de inwoners. In de praktijk betekent dit, dat de deur bij ons altijd open staat als u
vragen of opmerkingen heeft. Bovendien verschijnt er maandelijks een digitale
nieuwsbrief met alle actuele ontwikkelingen over het project.
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Voor alle duidelijkheid: de infoavond in Schipperskerk maakt geen deel uit van
inspraakprocedures. Consortium Grensmaas wil u graag optimaal informeren en heeft
daarom het initiatief genomen om een infoavond te organiseren.
Wij hopen u woensdag 8 april te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,

Kees van der Veeken
Directeur

