Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Meers, gehouden op
maandag 2 oktober 2017 in de Dorpsdagvoorziening “Bie Gerda“ te Meers.

Aanwezig:
Omgeving
o De heer G. Devoi
o De heer M. Janssen
o De heer G. Hendrickx
o De heer A. Deuss
o De heer T. Hendrix
o De heer W. Janssen
o De heer G. Arts
o De heer C. Wolthuis
Rijkswaterstaat / Maaswerken
o De heer T. Savelkoul
Natuurmonumenten
o De heer P. Wijenberg
Exploitatiemaatschappij L’Ortye
o Mevrouw V. L’Ortye
Gemeente Stein
o Mevrouw D. Sijstermans
Consortium Grensmaas B.V.
o De heer F. Verhoeven
o De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig / afgemeld
o De heer H. Joosten (Natuurmonumenten)
o De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken)
o De heer T. Somers (Exploitatiemaatschappij L’Ortye)
o De heer J. Janssen (omgeving)

Opening/mededelingen
Peet Adams staat nog even stil bij de geslaagde barbecue met de inwoners van
Maasband op vrijdag 29 september, als afsluiting van de kadewerkzaamheden in dat
dorp. “Jammer dat er enige ruis is ontstaan rond de uitnodiging aan de leden van de
Klankbordgroep.” De Klankbordgroep heeft de uitnodiging ontvangen die ook aan de
bewoners is verstuurd, maar de meerderheid van de leden heeft dat bericht niet als
uitnodiging opgevat.
Maurice Janssen bedankt Consortium Grensmaas voor de organisatie van de
barbecue.
Verslag vorige vergadering
Het verslag levert geen op- of aanmerkingen op. Ook het nieuwe overzicht van de
vergunningen zorgt niet voor opmerkingen.
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Voortgang/Afronding kadewerkzaamheden
François Verhoeven: “In Meers zijn de kadewerkzaamheden afgerond. De problemen
rond de plaatsing van de damwand zijn uiteindelijk in goed en persoonlijk overleg met
de omwonenden opgelost. De dijken worden voorzien van een afwerklaag van
grauwacke. In november worden de poortjes en de rasters herplaatst. De kademuur in
Maasband is ook zo goed als klaar.
In Meers is de rivierverruiming gereed. De werkzaamheden concentreren zich nu op de
dekgrondberging.
De uitvoering van Maasband en Urmond staat op de planning voor de periode van
2021 - 2023. Met de aanleg van de hoogwaterbrug en de nieuwe kade wordt in 2020
gestart. De studies naar de exacte locatie van de brug, landhoofden en toegangswegen lopen. Bovendien buigen deskundigen zich momenteel ook over het exacte
ontwerp van de rivierverruiming / nevengeul.”
Maurice Janssen vraagt zich af of de bewoners ook inspraak krijgen bij het ontwerp
van de brug. Verhoeven en Adams zeggen toe dat de ontwerpen ook in de Klankbordgroep aan de orde komen.
Wim Janssen en andere vertegenwoordigers van de omgeving vragen zich af hoe het
zit met de herplantplicht van Consortium Grensmaas. Adams wijst erop die die plicht
niet bestaat. Het project Grensmaas levert immers duizend hectare natuur op.
Janssen: ”Ik zou het met name betreuren als de karakteristieke meidoornhagen niet
terugkeren.” Verhoeven benadrukt dat in overleg met de gemeente Stein een
landschapsplan is ontwikkeld, dat voorziet in de herplant van karakteristiek groen.
Op verzoek van André Deuss komen elementen als de herinrichting en de hoogwaterbrug voortaan structureel op de agenda. Het landschapsplan wordt in de volgende
vergadering besproken.
Communicatie / bereiken hoogwaterdoelstelling
Adams maakt bekend dat in goede samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken en
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland een uitgebreid communicatietraject is opgesteld om
het bereiken van de hoogwaterdoelstelling, lokaal, provinciaal en landelijk te
communiceren. De minister van Milieu en Infrastructuur sluit dat traject op donderdag
9 november af met een bezoek aan werklocatie Trierveld van Consortium Grensmaas
en de onthulling van een gedenksteen in Itteren, die herinnert aan het realiseren van
de afgesproken bescherming tegen nieuwe overstromingen.
Rondvraag
 Wim Janssen is verbaasd dat bij de uitvoering van het project Grensmaas is
afgestapt van het zogenaamde Groene Snoer. Dat heeft plaatsgemaakt voor
een fietspadentraject dat deels aansluit op bestaande knooppunten.
Adams benadrukt dat die kwestie ook in de Klankbordgroep Meers is
gecommuniceerd. Mevrouw Sijstermans geeft aan dat het fietspadenplan van
de gemeente Stein voor de volgende Klankbordgroepvergadering zal worden
toegestuurd.
 Consortium Grensmaas gaat werk maken van het herplaatsen van de
Grenspaal in Maasband, zo krijgt Maurice Janssen te horen.
 Consortium Grensmaas bekijkt of er een infobord verwerkt kan worden in de
leuning van de trap over de kademuur.
De volgende vergadering van de Klankbordgroep is op maandag 11 december
om 16 uur bij Dorpsdagvoorziening Bie Gerda, Kloosterstraat 19a in Meers.
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