Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas,
gehouden op maandag 13 augustus 2012 in het Wapen van Geulle te Geulle.

Aanwezig
Omgeving:
o Peter Bruls
o Jan Claessen
o Emile Debie
o Jan van Eechoud
o Alfons Tonino
Rijkswaterstaat Maaswerken
o Saskia Janssen
Gemeente Meerssen
o Renée Kuppers
Staatsbosbeheer
o Marniks Maris
Consortium Grensmaas
o François Verhoeven
o Martijn van der Zee
o Peet Adams
Afwezig/afgemeld
o
o
o
o

Theo Haane (omgeving)
Hub Kleynen (omgeving)
Maureen Gubbels (gemeente Meerssen)
Theo Savelkoul (Rijkswaterstaat)

Opening en mededelingen
Peter Bruls merkt op dat hij en Alfons Tonino namens Geulle aan de Maas op
donderdag 30 augustus een afspraak hebben met de gemeente over het verzoek tot
aanpassing van de Onroerende Zaak Belasting. Verder worden er geen aanvullende
agendapunten ingediend.
Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
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Voortgang voorbereidingen/planning
François Verhoeven geeft een kort resumé van de voorbereidingen voor de uitvoering,
die zich de komende weken concentreren in Voulwames. In week 34 wordt gestart met
het verleggen van de kabels en leidingen. De mantelbuizen zijn al aangevoerd, het
gras is gemaaid en het asfalt is op sommige plekken geslepen.
Zoals het er nu naar uitziet, start donderdag 13 september het archeologisch
onderzoek in Voulwames. Peet Adams zegt op vragen van Emile Debie toe, dat er
naar een geschikt moment wordt gezocht om de inwoners met een rondleiding ook
deelgenoot te maken van de uitkomsten van dat onderzoek.
Het archeologisch onderzoek neemt vier tot zes weken in beslag. Daarna wordt
begonnen met de aanleg van de werkweg. Het grondwerk dat vooraf gaat aan de
aanleg van de weg, start medio september. In die periode begint ook de aanleg van het
dekgronddepot.
Consortium Grensmaas is momenteel in gesprek met de landbouwers in het
werkgebied over de oogst van hun gewassen, zodat ze tijdig weg zijn.
Het verleggen van de Saintweg staat gepland voor begin 2013. Rond maart 2013 is
alles gereed voor de start van de feitelijke werkzaamheden: de zand- en grindwinning.
Jan Claessen waarschuwt dat de grindlaag die de basis vormt voor de werkweg tijdens
hoogwater makkelijk kan worden weggespoeld. Volgens François Verhoeven is dat
risico de verantwoordelijkheid van Consortium Grensmaas.
Vergunningentraject
Bij dit verslag is als bijlage een overzicht van de aangevraagde, verleende en nog te
verlenen vergunningen opgenomen. Martijn van der Zee zegt toe dat de leden van de
Klankbordgroep op korte termijn digitaal de meest recent verleende vergunningen
toegestuurd krijgen toegestuurd (is dinsdag 14 augustus gebeurd - PA).
Communicatie
De agenda voor de infoavond van woensdag 5 september in café Oud Geulle ziet er
als volgt uit:
Voor de pauze geeft Consortium Grensmaas tekst en uitleg.
o Terugblik: kort overzicht met de uitgangspunten van het project Grensmaas en
waarom gekozen is voor de huidige uitvoering.
o Presentatie van de details van de uitvoering in Geulle aan de Maas/Voulwames.
Na de pauze: vragenuur voor de bevolking. Einde infoavond: rond 22.00 uur.
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Om de inwoners te informeren over de infoavond, komen er aankondigingen in het
parochieblad en de nieuwsbrief van Consortium Grensmaas. Bovendien wordt er huis
aan huis een bewonersbrief in Geulle aan de Maas en Voulwames verspreid.
Adams benadrukt dat de infoavond niet bedoeld is om breed discussie te voeren over
de afspraken die het dorp met de gemeente wil maken over de aanpassing van de
OZB. Als het toch die kant op gaat, zal de discussie worden afgekapt. Wethouder
Maureen Gubbels wordt ook voor de infobijeenkomst uitgenodigd en als zij daar
behoefte aan heeft, krijgt ze uiteraard ook de gelegenheid om het woord te voeren.
Rondvraag
Marniks Maris wil graag de mening van de Klankbordgroep horen over de kap van de
rij oude populieren langs het Julianakanaal. De bomen verkeren volgens Maris in een
ontzettend slechte staat en zijn danig in verval. Staatsbosbeheer wil de populieren dan
ook kappen. Maar omdat de bomen toch een beeldbepalend element vormen, hoort hij
graag het oordeel van de bewoners. Die houden een pleidooi voor een gefaseerde
kap/herplant. Maris neemt die mening mee in de uiteindelijke besluitvorming.
Volgende vergadering
Maandag 24 september 2012 om 20.00 uur in het Wapen van Geulle.
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