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Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, ge houden op maandag 8 juni 
2015 in Café De Witte Börstel te Meers 

 
Aanwezig  
 
Omgeving  

o De heer J. Janssen 
o De heer  G. Devoi 
o De heer G. Arts 
o De heer M. Janssen 
o De heer C. Wolthuis 
o De heer A. Deuss 
o De heer W. Kurvers 
o De heer T. Hendrix 
o De heer J. te Riele 

Maaswerken / Rijkswaterstaat  
o Mevrouw S. Janssen 
o De heer Theo Savelkoul 

Natuurmonumenten 
o De heer H. Joosten 

Gemeente Stein 
o De heer T. Sijstermans 

Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V. 
o Mevrouw V. L’Ortye 

Consortium Grensmaas 
o De heer P. Adams (voorzitter) 
o De heer F. Verhoeven 

 
Afwezig/afgemeld 
 

o Mevrouw G. Besse 
o De heer N. Besse 
o De heer R. van Schijndel 
o De heer W. Janssen  

 
 
 
Opening en mededelingen, vaststelling agenda: 
Peet Adams schetst kort de officiële opening van het natuurgebied Borgharen en de 
derde Open Grensmaasdag in Itteren en Borgharen op respectievelijk vrijdag 5 en  
zaterdag 6 juni 2015.  
     
 
Notulen vorige vergadering 
Inhoudelijk leiden de notulen van de vergadering van maandag 7 juli 2014 niet tot  
opmerkingen of correcties. 
Naar aanleiding van: Jo Janssen merkt op dat L’Ortye uiterst alert reageert als het gaat 
om actie na meldingen over illegaal gestort afval in de omgeving van het bedrijf. 
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Voortgang / Uitvoering  
François Verhoeven: ,,Het natuurgebied in Borgharen is nu officieel geopend. De  
locatie Geulle aan de Maas is klaar. De werkzaamheden aan de rivierverruiming en de  
grindwinning concentreren zich in Itteren. 
De uitvoering in Trierveld/Koeweide is van start gegaan met het eerste grondverzet. 
Halverwege 2016 is de werkhaven in Trierveld naar verwachting operationeel. 
De werkzaamheden in Urmond kunnen niet eerder beginnen dan april/mei 2016.  
Met Waterschap Roer en Overmaas vindt afstemming plaats over de uitvoering van de 
dijkversteviging.” 
 
Vivien L’Ortye: ,,In de dekgrondberging is een bever gesignaleerd. Bij de uitvoering 
wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de beverburcht. Het is de  
bedoeling dat het beveronderdak in september/oktober wordt verplaatst. 
De tijdelijke ontsluiting van de Weerterhof is van zo kort mogelijke duur. Verder  
verlopen de grindwinning, stroomgeulverbreding en weerdverlaging volgens schema.” 
 
 
Agendapunten op verzoek van de omgeving: 
 
Parkeerruimte Maasband met oog op recreatie 
Maurice Janssen vraagt naar de mogelijkheden om bij de entree van Maasband een 
groene parkeerruimte te realiseren. ,,Het dorp slibt dicht. Er is al nauwelijks  
parkeerruimte en met het oog op de ontwikkeling van de recreatie ben ik bang voor 
echte overlast.” 
François Verhoeven zegt toe, in overleg met de gemeente, na te gaan wat de  
mogelijkheden zijn. 
 
 
Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
De laadbrug in de haven van Stein blijft operationeel. 
 
Tjeu Hendrix maakt bekend dat Mart Bohnen de nieuwe secretaris is van de Urmondse 
Monumentenstichting. Zijn mailadres is mulbohn@hetnet.nl 
 
Consortium Grensmaas is in principe bereid een infopunt met foldermateriaal in te  
richten als de horecagelegenheid in Maasband, die te koop staat, een publieke  
bestemming krijgt.  
 
Bij de bevolking heerst tevredenheid over het blootleggen van de veertrap in Urmond 
en de medewerking die allerlei partijen hebben verleend. 
 
 
De volgende vergadering is maandag 12 oktober 2015 om 16 uur in Café De Witte 
Börstel in Meers.  


