Aan de inwoners van Geulle aan de Maas / Voulwames

BEWONERSBRIEF

Verloren van Themaatweg 11
6121 RG Born
Postbus 36
6120 AA Born
Telefoon 046-4819930
Telefax 046-4819949
info@consortiumgrensmaas.nl
www.grensmaas.nl

Holtum, 16 april 2014.

Geachte mevrouw, meneer,
Het einde van de uitvoering van het project Grensmaas in Geulle aan de Maas komt
langzaam maar zeker in zicht. De grindwinning in de dekgrondberging, ten noorden
van Geulle aan de Maas, wordt binnen enkele maanden afgerond. Dat betekent dat de
werkzaamheden zich in zuidelijke richting verplaatsen. Daar wachten onder meer het
resterende deel van de rivierverruiming , het opruimen van de werkweg en de aanleg
van de nieuwe entree naar het fiets- en voetveer.
Geluidswal
Zoals we van meet af aan hebben aangekondigd, betekent deze voortgang van de
uitvoering dat de geluidswal langs de werkweg op korte termijn verwijderd wordt. Die
grond is nodig voor de afwerking van de dekgrondberging. Zoals het er nu naar uitziet,
starten we eind april met het verwijderen van de geluidswal.
De rivierverruiming, het opruimen van de werkweg, het verwijderen van de brug naar
het veer en de aanleg van een nieuwe entree naar het fiets- en voetveer nemen zo’n
vier maanden in beslag en duren volgens planning tot medio oktober. In die periode
gaan we ook op drie zaterdagen aan de slag om het asfalt van de werkweg te frezen.
Uiteraard zullen we er alles aan doen om in die periode, ook zonder geluidswal, extra
overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De vervoersbewegingen zullen gaandeweg
overigens minder zijn dan momenteel het geval is.
Om te voorkomen dat het veer niet meer bereikbaar is, zorgen we ervoor dat zolang
mogelijk gebruik kan worden gemaakt van de fiets- en voetgangersbrug. De toegang
naar het veer wordt uit veiligheidsoverwegingen hooguit enkele dagen afgesloten
tijdens het verwijderen van de brug.
Begin 2015 start het afbreken van de brug bij Voulwames, de aanleg van een nieuwe
ontsluiting en het verwijderen van de geluidswal ten oosten van Voulwames.
Barbecue
Om de goede samenwerking met de bevolking te onderstrepen heeft Consortium
Grensmaas besloten om de inwoners van Geulle aan de Maas en Voulwames, bij de
afronding van de grindwinning in de dekgrondberging, een barbecue aan te bieden.
Die barbecue vindt plaats op zaterdag 24 mei in het speeltuintje Aan de Maas vanaf
16 uur. U kunt die datum alvast noteren in uw agenda. Een afzonderlijke uitnodiging
met nadere details krijgt u begin mei.
Z.o.z.

Blad 2, 16 april 2014.

Op schema
Met de inwoners van Geulle aan de Maas en Voulwames hebben we nadrukkelijk
afgesproken dat de werkzaamheden maximaal drie jaar in beslag nemen. Consortium
Grensmaas is in september 2012 met de werkzaamheden begonnen en we liggen
prima op schema. We zijn dan ook verheugd u te kunnen mededelen dat we de
werkzaamheden vóór september 2015 kunnen en zullen afronden.
Met vriendelijke groet,

Kees van der Veeken
Directeur

