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De bijeenkomst is goed bezocht. Nagenoeg alle genodigde zijn gekomen. Na een algemene introductie zijn 
de schetsen van de uitwerkingen door het projectteam gepresenteerd van de geul tussen de instroom bij 
Appeltern tot en met de uitstroom nabij De Schans. Aansluitend zijn er informatieve vragen gesteld door de 
deelnemers over de presentatie. Vervolgens is de groep in subgroepen opgesplitst en is er per deelgebied 
stilgestaan bij wat de groep aanspreekt/ als positief wordt gezien en wat ze willen aanvullen of veranderen. 
Er is afgesloten met een korte terugkoppeling vanuit de groepen aan elkaar. De eindconclusie is dat de 
maatregelen als logisch zijn ervaren en dat het fijn is geweest zo samen het gesprek te kunnen voeren over 
de plannen.  
 
Introductie 
Jan Bouman heeft namens het project een korte introductie gegeven op het project en het doel van de 
bijeenkomst. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase en zoals gebruikelijk wilden we dat doen samen 
met (een vertegenwoordiging) van de bewoners en ondernemers uit het gebied. Door de COVID 19 
maatregelen hebben we het wat anders moeten doen, maar we zijn blij dat we nu met deze groep in gesprek 
konden. We waren benieuwd hoe de groep tegen de uitwerkingen aankeek en zullen die informatie ook 
meewegen in de plannen en daar waar nodig de stuurgroep er over informeren. 
 
Presentatie schetsen van de uitwerkingen 
In een presentatie van circa een half uur heeft Leonie Straatsma de schetsen van de uitwerkingen 
gepresenteerd. Belangrijke onderdelen waren: 

• De instroom bij Appeltern en de brug in de Noord-Zuid met bijbehorende inpassing 

• De Veerweg en omgeving van De Eterij De Pont 

• De geul Maasbommel West 

• Het fietspad vanaf Maasbommel richting De Schans 
 
Terugkoppeling subgroepen 
De essentie van de terugkoppeling over wat aanspreek is: 

• De maatregelen verlagen de waterstand en dat is positief voor de veiligheid, tevens wordt het landschap 
mooier en de natuur beter. 

• Dat de instroomopening bij Appeltern ligt boven het waterpeil, hierdoor wordt de lengte van de 
struinroute groter. 

• Het fietspad is goed voor de recreatie in het gebied. 

• Aandacht voor een veilige manier van fietsen door het dorp wordt als positief ervaren.  

• Het respecteren van de privacy van de bewoners van de Raadhuisdijk 

• De veerweg blijft op huidige hoogte. 

• Dat de natuur in het plan het woongenot vergroot. 
 
Bij aan te vullen/ veranderen zijn genoemd: 

• Voorkom negatieve kweleffecten binnendijks 

• Misschien is het een optie om de fiets- en wandelstrook aan een zijde op de brug te concentreren. 

• Is het mogelijk om de (gevaarlijk) kruising in de Noord-Zuid op te lossen met rotonde? 
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• Probeer brommers op het fietspad te voorkomen. Hiermee wordt ook de kans voor hangjeugd beperkt. 

• Kijk goed in detail naar alles wat met de pontjes samenhangt in dit gebied. 
 
Tijdens de vragen bleek er veel belangstelling voor de toekomst voor de bakenbomen. In zijn algemeenheid is 
de groep positief over de plannen en is veel goede detailinformatie naar voren gekomen rond bijvoorbeeld de 
pontjes, die bruikbaar is in de detailuitwerking (in de volgende fase). 


