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BEWONERSBRIEF  
 
 
 
Holtum, 15 maart 2017.  
 
 

 
Geachte mevrouw, meneer,  
 
Op korte termijn begint Consortium Grensmaas met het aanleggen, versterken 
en verhogen van de dijken langs de Maas op een traject van ongeveer twaalf 
kilometer tussen Visserweert en Meers.  
 
Ook in uw dorp vinden er werkzaamheden plaats. Het werk in Obbicht betekent 
dat er door Consortium Grensmaas oeverbestorting moet worden aangebracht, 
om te voorkomen dat de oevers bij hogere stroomsnelheden afkalven.  
 
Voor de uitvoering van het werk aan de dijken moet ook klei worden  
aangevoerd. Dat betekent dat in Obbicht korte tijd sprake zal zijn van extra 
vrachtverkeer voor het transport van stortstenen en klei. 
 
We willen u graag uitgebreid en gedetailleerd informeren over die werkzaam-
heden in uw dorp. Daarom nodigen we u van harte uit voor een infoavond op 
donderdag 30 maart om 19.30 uur in Harmoniezaal Concordia aan de  
Koestraat 8 in Obbicht. 
 
Even een geheugensteuntje. De dijkwerkzaamheden maken deel uit van het 
project Grensmaas: de hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling die beide 
betaald worden met de opbrengst van zand- en grindwinning. De dijken moeten  
onderhanden worden genomen om de afspraak na te komen dat u op het einde 
van dit jaar vijf keer minder risico op een overstroming loopt zoals in 1993. 
 
Contractueel is vastgelegd dat Consortium Grensmaas het werk aan de dijken 
openbaar moet aanbesteden. Dat is inmiddels gebeurd. De dijkversterking 
wordt uitgevoerd door de Brabantse aannemer Martens en Van Oord. Ook  
Waterschap Limburg, de beheerder van de dijken, is partner bij de uitvoering. 
En natuurlijk is er goede afstemming met de gemeente Sittard-Geleen.  
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Om het voor u niet nodeloos ingewikkeld te maken, is afgesproken dat  
Consortium Grensmaas in de aanloop naar- en tijdens de uitvoering  
aanspreekpunt is voor de omgeving. Dat betekent dat u bij vragen of klachten 
kunt rekenen op korte lijnen en de deur altijd voor u open staat voor eventuele  
nadere informatie. 
 
Wij hopen u donderdag 30 maart te mogen begroeten in Harmoniezaal  
Concordia.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Kees van der Veeken 
Directeur 
 


