Aan de inwoners van Geulle aan de Maas en Voulwames

BEWONERSBRIEF

Holtum, 15 februari 2012.

Geachte mevrouw, meneer,
Consortium Grensmaas is volop bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering van
de Maasbeveiliging in Geulle aan de Maas, in combinatie met grindwinning en
natuurontwikkeling.
We willen het project Grensmaas ook in uw woonplaats graag in goede samenwerking
met de bevolking uitvoeren. Dat is de reden waarom we op dinsdag 28 februari een
informatieavond organiseren in Harmoniezaal ’t Heukse in Geulle aan de Maas. De
infoavond gaat om 19.30 uur van start. U krijgt daarbij niet alleen uitgebreide
informatie over de beoogde uitvoering, maar u krijgt ook alle gelegenheid om vragen te
stellen. Als alles volgens plan verloopt, willen we dit jaar in augustus/september van
start gaan met de voorbereidende werkzaamheden.
Waar gaat het ook alweer om? In november vorig jaar is na uitgebreid overleg met de
provincie en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, besloten tot een reeks wijzigingen in de uitvoering van het
project Grensmaas. Oorzaak is de economische crisis. Door de stagnerende
grindafzet kwam de uitvoering van de rivierbeveiliging in Zuid-Limburg in gevaar.
De projectwijzigingen betekenen dat er voor Geulle aan de Maas gekozen is voor een
andere uitvoering.
Oorspronkelijk zou er in uw dorp, net als in Itteren, een verwerkingshaven worden
aangelegd voor de veredeling en het transport van het grind uit Geulle aan de Maas.
Bij die verwerkingshaven zou ook een voordepot voor de grindopslag worden
gebouwd. Daar is nu vanaf gezien.
In de nieuwe opzet worden het zand en grind vanuit Geulle aan de Maas via
Voulwames getransporteerd naar het voordepot en de verwerkingshaven in Itteren.
Voor dat transport wordt een deels verdiepte en geasfalteerde werkweg aangelegd, die
grotendeels langs de Maas loopt. Uiteraard worden alle mogelijke maatregelen
genomen om overlast te voorkomen. Het veer blijft bereikbaar. Daartoe wordt een brug
aangelegd over de werkweg.
Groot voordeel van de nieuwe uitvoering is dat het werk, zoals in de oorspronkelijke
plannen, geen vijf jaar maar slechts drie jaar duurt. De grindtransporten duren
anderhalf tot maximaal twee jaar. De overige tijd is nodig voor de voorbereiding van de
werkzaamheden en de oplevering van het gebied aan Natuurmonumenten.
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Tijdens de infoavond kunt u uiteraard rekenen op een gedetailleerde uitleg over de
nieuwe uitvoering. Bovendien staan deskundigen van Consortium Grensmaas voor u
klaar om antwoord te geven op al uw vragen.
We hopen u dinsdag 28 februari te mogen begroeten. De deuren van de Harmoniezaal
staan vanaf 19 uur voor u open.
Met vriendelijke groet,

Kees van der Veeken
Directeur
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