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Verslag vergadering klankbordgroep Geulle aan de MaasNoulwames op maandag 24
september 2012
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Francois Verhoeven
Peet Adams (voorzitter)
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Jan van Eechoud (omgeving)
Jan Claessen (omgeving)
Afons Tonino (omgeving)
Marniks Mans (Staatsbosbeheer)

Opening en mededelingen
Marniks Mans heeft bij Staatsbosbeheer een andere functie aanvaard. Via Peet Adams
bedankt hij iedereen voor de samenwerking. Pascal Roomberg wordt de nieuwe
vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer in de klankbordgroep.
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Voor de bijeenkomst van de klankbordgroep is er op initiatief van Consortium Grensmaas
een korte excursie voor de bewoners van Geufle aan de Maas en Voulwames georganiseerd
bij de archeologische opgravingen ter hoogte van Voulwames. Ongeveer 20 bewoners
hebben meegedaan aan de excursie, die was aangekondigd in een bewonersbrief.
Vaststellen notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Voortgang voorbereidingen/planning
Francois Verhoeven:
Het verleggen van kabels en leidingen in Voulwames is afgerond.
In week 40 starten de voorbereidingen voor de aanleg van de werkweg en de ongelijkvloerse
kruising ter hoogte van Voulwames.
Op verzoek van het waterschap Roer en Overmaas is de aanleg van de Saintweg al gestart.
Dat heeft alles te maken met het hoogwaterseizoen. Die vervroegde aanleg is ook de reden
van een handvol transporten door de kern van GeuIle aan de Maas. Half oktober wordt de
Saintweg geasfalteerd. De oude Saintweg blijft nog even liggen.
Op woensdag 10 oktober is de Saintweg een dag voor alle verkeer afgesloten in verband
met de aansluiting van het nieuwe op het bestaande tracé.
Consortium Grensmaas probeert het totale pakket aan voorbereidende werkzaamheden voor
kerstmis af te ronden. Of dan ook de werkweg volledig geasfalteerd is, is afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Langs de nieuwe Saintweg komt een extra half verharde strook, die kan dienen als
uitwijkruimte voor automobilisten. Het Consortium komt daarmee tegemoet aan verzoeken
van de bevolking.
Peter Bruls vraagt waarom er ook archeologische proefsleuven zijn gegraven buiten het
tracé van de werkweg. Hij vraagt zich af, of dat niet toch een voorbode is van extra
afgravingen van zand en grind. Francois Verhoeven: ,,Die proefsleuven zijn om extra
informatie te verzamelen over het algemene archeologische beeld in Geulle aan de
MaasNoulwames. Van extra afgravingen is geen sprake.”
Ten noorden van Geulle aan de Maas is het Consortium bezig met de aanleg van de
geluidswal.
Theo Savelkoul concludeert met de vertegenwoordigers van de omgeving dat het geen zin
meer heeft om de Maas ter hoogte van het voet- en fietsveer te verdiepen. Het veer, dat al
enige tijd uit de vaart is door de combinatie van lage waterstanden en de rompvorm met kiel,
gaat op 1 oktober uit de vaart.
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In maart/aprA 2013 starten de grindwinning en de transporten van zand en grind naar Itteren.
Vergunningentraject
Op 7 september 2012 heeft de klankbordgroep het meest recente vergunningoverzicht
toegezonden gekregen. Dat overzicht is op één onderdeel gewijzigd: op 17 september 2012
is de aanvraag Wet Milieubeheer ingediend.
Communicatie
De infoavond voor Geulle aan de MaasNoulwames op woensdag 5 september is naar
tevredenheid verlopen. Ook de locatie café Oud Geulle was met wat passen en meten
geschikt voor de bijeenkomst.
De vertegenwoordigers uit Geulle aan de Maas stemmen in met het plan om de derde open
Grensmaasdag in 2015 ook deels in hun dorp te organiseren.
Het uitkijkpunt voor de bevolking in Geulle aan de Maas zal in maart/april 2013 in gebruik
kunnen worden genomen.
Consortium Grensmaas zorgt een van de komende maanden voor een infobord bij het voet
fietsveer over de uitvoering in Geulle aan de MaasNoulwames. Een nieuwe locatiekaart over
de uitvoering in Geulle aan de MaasNoulwames is in de maak. Die wordt ook verspreid
onder de bevolking.
Rondvraag/wat verder ter tafel komt
Peter Bruls vraagt naar de mogelijkheden om de oude veerstoep te bewaren en op termijn
een mooie plek te geven langs de Maas. Verhoeven zegt toe die mogelijkheden te bekijken.
Theo Savelkoul merkt op, dat hij veel complimenten krijgt over de communicatie van
Consortium Grensmaas.
Emile Debie vindt dat de Maas na afloop van de werkzaamheden ook bereikbaar moet zijn
voor mensen die minder goed ter been zijn. Hij pleit voor de aanleg van enkele paden. Dit
onderwerp komt de volgende vergadering als praatstuk terug op de agenda bij aanwezigheid
van de nieuwe vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer.
Volgende vergadering
Maandag 22 oktober om 20 uur in het Wapen van Geulle.

3

