Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag 10
juli 2017 bij Dorpsdagvoorziening Bie Gerda te Meers.
Aanwezig
Omgeving
o De heer J. Janssen
o De heer W. Janssen
o De heer A. Deuss
o De heer C. Wolthuis
o De heer T. Hendrix
o De heer M. Janssen
Maaswerken / Rijkswaterstaat
o Mevrouw S. Janssen
o De heer Th. Savelkoul
Natuurmonumenten
o De heer P. Wijenberg
Gemeente Stein
o Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein)
Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein B.V.
o De heer Th. Somers
Consortium Grensmaas
o De heer F. Verhoeven
o De heer P. Adams (voorzitter)
Afwezig/afgemeld
o De heer G. Arts (omgeving)
o De heer G. Devoi (omgeving)
o De heer G. Hendrickx
Opening en mededelingen, vaststelling agenda
Saskia Janssen maakt bekend dat dit haar laatste klankbordgroepvergadering is in
Meers. Saskia gaat ander werk doen bij Rijkswaterstaat Maaswerken. Peet Adams
dankt haar voor haar bijdragen in de afgelopen jaren in de klankbordgroep.
Notulen vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering levert geen op- of aanmerkingen op.
Voortgang / Uitvoering
François Verhoeven: ,,De focus van de werkzaamheden in Meers is nu gericht op het
bereiken van de hoogwaterdoelstelling. Zoals het er nu naar uitziet is de hele rivierverruiming in september klaar. Die rivierverruiming moet volgens afspraak uiterlijk 31
december 2017 klaar zijn.
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Het eiland in de Julianaplas kan voor het grootste deel behouden blijven, zo heeft
hydraulisch onderzoek aangetoond. De verplaatsing van de uitstroomopening van de
overstort wordt na de vakantieperiode opgepakt.
Voor de locatie Maasband is een ontwerpwijziging ingediend. De nevengeul schuift iets
meer naar het oosten op. Dat is terug te voeren op het feit dat er meer ruimte nodig is
voor de aanleg van de dijken die moeten voldoen aan de strengere eisen van primaire
waterkeringen.
Consortium Grensmaas is inmiddels het overleg met de gemeente gestart over het
ontwerp van de hoogwaterbrug bij Maasband. De aanleg daarvan is voorzien in 2020.
Voordat met de aanleg van de nevengeul wordt begonnen, moet de brug klaar zijn.”
Thijs Somers vult nog aan dat er ‘veel meters zijn gemaakt’ met de aanvulling van de
dekgrondberging bij de Weerterhof. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden
in het gebied van de rivierverruiming.
Dijkwerkzaamheden
De oeverbestorting aan de Vlaamse Maasoever bij Maasband en in Maasband zelf is
afgerond. De kademuur is gereed. Na de vakantieperiode wordt de bestrating in
Maasband ter hand genomen en worden de dijkwerkzaamheden afgerond.
Bij het aanbrengen van de damwand in Meers-Zuid zijn complicaties ontstaan. Het
trillen van de damwand is vertraagd door de aanwezigheid van een grindpakket. Met
het oog daarop is het werk tijdelijk gestopt. Inmiddels is er besloten om eerst te boren
in het grindpakket. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de werkzaamheden aanzienlijk
langer duren dan oorspronkelijk gepland. Waarschijnlijk gaat de uitvoering door tot
enkele weken na vakantieperiode.
Maurice Janssen vraagt aandacht voor het fenomeen van auto’s die bij Maasband over
de dijken racen. Janssen merkt ook op dat de inwoners van Maasband tevreden zijn
over de dijkwerkzaamheden tot nu toe, maar dat recreanten klagen dat ze door de
muur de Maas niet meer meteen kunnen zien.
Tjeu Hendrix is tevreden over de komst van de afrastering in Urmond die duidelijkheid
biedt voor wandelaars. Hendrix hoopt dat er nu ook snel duidelijkheid komt over de
doorgang bij Casa Montana. ,,Daar ben ik inmiddels al vijftien jaar mee bezig en dat
vind ik lang genoeg”, aldus Hendrix.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
De omgeving vraagt aandacht van L’Ortye voor stofoverlast van de installatie op het
depot en het gedrag van vrachtwagenchauffeurs die met te hoge snelheid op de
openbare weg rijden en in bochten grind verliezen. Somers zegt toe die kwesties extra
onder de aandacht te brengen bij L’Ortye.
De volgende vergadering is maandag 2 oktober 2017 om 16 uur bij Dorpsdagvoorziening Bie Gerda.
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