Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Bosscherveld, gehouden op
dinsdag 18 februari 2020 in St. Alphonsusschool te Boschpoort.
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 De heer P. Adams (voorzitter)
 De heer F. Verhoeven
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 De heer P. Roomberg (Staatsbosbeheer)
 Mevrouw N. Jasper (Staatsbosbeheer)
 De heer Th. Savelkoul (Rijkwaterstaat Beheer)
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
Invulling agenda
De werkzaamheden in Bosscherveld zijn afgerond. Peet Adams stelt daarom voor om
geen afgebakende agenda door te werken maar onderwerpen te bespreken die de
leden van de Klankbordgroep op dit moment actueel vinden.
Open dag/Opening
De leden van de omgeving vinden het opportuun om dit voorjaar de inwoners te
informeren wat het Rivierpark Bosscherveld voor hen in petto heeft. Onzekerheden
over het natuurbeheer, de voorwaarden voor oplevering en een mogelijk extra taak op
termijn voor Bosscherveld in het kader van de hoogwaterbescherming zijn factoren die
een optimale communicatie en openingshandeling bemoeilijken, zo voert onder meer
François Verhoeven aan. Rijkswaterstaat Maaswerken voelt veel voor een officiële
opening van het gebied in mei, door bijvoorbeeld de schuiven van de inlaat open te
draaien, zo oordeelt Gaston Claassens.
De Klankbordgroep kan zich uiteindelijk vinden in de afspraak dat definitieve knopen
over opening/infodag worden doorgehakt na een overleg tussen Consortium en
Staatsbosbeheer in maart.
De Klankbordgroep wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de uitkomst van dat
overleg.
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Max Klasberg pleit in elk geval voor de productie van een artist impression die een
beeld geeft van de toekomstige natuur in Bosscherveld.
Overdracht Klankbordgroep
Eind 2020 eindigt de regierol voor Consortium Grensmaas in de Klankbordgroep.
De gemeente Maastricht zorgt daarna voor de verdere facilitering. Esther de Boeye en
Peet Adams zorgen voor een tijdige overdracht. Esther stelt voor om de Klankbordgroepen Bosscherveld en Itteren-Borgharen samen te voegen, omdat er ook veel
gezamenlijke belangen zijn.
De leden van de omgeving stemmen in met dat plan dat ook in de eerstvolgende
bijeenkomst van de Klankbordgroep Itteren-Borgharen zal worden besproken. Ook in
die beide Maasdorpen stopt het Consortium met de organisatie van de Klankbordgroepbijeenkomsten.
Bruggen
Esther de Boeye maakt bekend dat de financiering van de fietsbrug bij de stuw in
Borgharen rond is. De provincie heeft ingestemd de resterende gelden ter beschikking
te stellen. Het benodigde bedrag van € 2,3 miljoen is daarmee rond. Met het oog op de
vergunningprocedure is de verwachting dat in 2022 de eerste schop de grond in kan en
de aanleg van de brug in 2023 afgerond is. Er wordt een prijsvraag georganiseerd over
de naamgeving van de brug.
De gemeente Maastricht verwacht in maart een intentieovereenkomst te kunnen sluiten
met Rijkswaterstaat om de huidige, 87 jaar oude en monumentale brug over het
Julianakanaal in Itteren te vervangen door een nieuwe. De Boeye oppert dat de oude
brug wellicht nog een functie kan krijgen in Bosscherveld.
Op zondag 3 mei wordt de lange afstand wandelroute van het RivierPark Maasvallei
officieel geopend met een marathonwandeling van ruim 42 kilometer.
Volgende vergadering
De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep wordt nog nader vastgesteld en is
afhankelijk van de uitkomst van het overleg tussen Staatsbosbeheer en Consortium
Grensmaas.
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