Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag
17 februari 2020 in Dorpsdagvoorziening Bie Gerda.
Aanwezig
Omgeving
o
De heer M. Janssen
o
De heer W. Janssen
o
De heer A. Deuss
o
De heer T. Hendrix
o
De heer R. Diris
o
De heer G. Arts
o
De heer G. Devoi
o
De heer J. Janssen
Gemeente Stein
o
Mevrouw D. Sijstermans
Rijkswaterstaat / Maaswerken
o
De heer Th. Savelkoul
Natuurmonumenten
o
De heer H. Joosten
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V.
o
Mevrouw V. L’Ortye
RivierPark Maasvallei
o
De heer M. Budé
Consortium Grensmaas
o
De heer F. Verhoeven
o
De heer P. Adams (voorzitter)
Mededelingen
Peet Adams herinnert de Klankbordgroep aan de opening van het archeologisch
bezoekerscentrum in Kasteelhoeve Hartelstein op vrijdag 6 maart in Itteren en de
publieksdag van RivierPark Maasvallei op zaterdag 7 maart.
Notulen vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering levert geen opmerkingen op. Ook naar
aanleiding van het verslag zijn er geen vragen.
Voortgang / Uitvoering
Vivien L’Ortye: “Als het gaat om de uitvoering van Meers zijn er weinig bijzonderheden.
Met het oog op het huidige hoogwater put L’Ortye uit de grindvoorraad. We zijn ook
bezig met het ontgraven van het laatste stuk dekgrondberging. Er komt dadelijk de
nodige grond van de werkzaamheden in Maasband voor het aanvullen van de
dekgrondberging en het gebied rond de Weerterhofweg.”
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François Verhoeven deelt de planning voor Maasband en met name de aanleg van de
hoogwaterbrug uit aan de leden van de Klankbordgroep. Die planning is bij dit verslag
gevoegd.
Verhoeven: “Het projectplan voor de dijkverlegging in Maasband is goedgekeurd en ligt
tot 11 maart 2020 ter inzage. Op het ontwerpplan zijn geen bedenkingen ingediend. De
Omgevingsvergunning voor de aanleg van de hoogwaterbrug is verleend door de
gemeente Stein. De Ontgrondingsvergunning moet nog worden gewijzigd.
In het gebied tussen de Maasbanderkerkweg en de Veldschuurdijk moet nog een aantal bomen gerooid worden. Dat gebeurt in goed overleg met DOP Maasband. Er is een
budget van maximaal € 25.000,-- beschikbaar om karakteristiek groen rond Maasband
terug te brengen. Dat budget is tot 2026 ter beschikking en op is op.
De aanleg van de hoogwaterbrug begint één dezer dagen met de inrichting van het
werkterrein. Begin maart 2020 wordt de dekgrond tussen de Maasbanderkerkweg en
de Veldschuurdijk afgegraven. Voor het toepassen van de dekgrond uit Maasband en
Urmond in de dekgrondberging Meers, wordt in overleg met Rijkswaterstaat een
gebied-specifiek beleid ontwikkeld.”
Communicatie Maasband
In het Bakhuis in Maasband worden inloopuurtjes georganiseerd en kunnen bewoners
terecht voor vragen en eventueel informatiemateriaal. Als de situatie daarom vraagt
neemt het Consortium ook het voortouw voor de organisatie van bewonersavonden in
Maasband, zo benadrukken Adams en Verhoeven.
Stand van zaken aanpak erosie Meers
Theo Savelkoul maakt bekend dat Consortium Grensmaas opdracht heeft gekregen
om het nieuwe gat in de grindrug in het proefproject Meers te dichten, conform de
afspraak met Vlaanderen dat het grondwaterpeil op hoger gelegen gebieden wordt
gewaarborgd. Savelkoul erkent dat Rijkswaterstaat de kracht van het water in Meers
heeft onderschat. De werkzaamheden gaan van start zodra de waterafvoer dat
mogelijk maakt. Wim Janssen benadrukt nog eens dat de Klankbordgroep proactief
van de ontwikkelingen op de hoogte moet worden gehouden.
Rondvraag
Jo Janssen vraagt hoe het staat met de installatie van het paaltje op het fietspad om
illegaal autoverkeer te voorkomen. Zowel de gemeente Stein als Consortium
Grensmaas zeggen toe actie te ondernemen en ook al stappen te hebben ondernomen.
Het struinpad bij Elsloo, richting Meers, gaat deel uitmaken van de lange afstand
wandelroute van RivierPark Maasvallei. Er komen speciale bewegwijzeringen voor die
route, die zondag 3 mei 2020 officieel wordt geopend en gepresenteerd.
Voor Theo Savelkoul is het de laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep Meers.
Theo gaat volgende maand met pensioen. Adams en Verhoeven bedanken Theo voor
zijn jarenlange, constructieve inbreng in de Klankbordgroep. Savelkoul wordt opgevolgd door Gaston Claassen.

De volgende vergadering is maandag 22 juni 2020 om 16.00 uur. Locatie: Dorpsdagvoorziening Bie Gerda, of het Bakhuis. De Klankbordgroep wordt daarover
tijdig geïnformeerd.
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