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Stand van zaken hoogwaterbescherming

Als Dorpsraad kijken we terug op een geslaagde eerste editie van

bekijken wat we nog meer kunnen doen rondom de kermis,

de kermis aan/op de Maasboulevard. Mede door het fantastische

al dan niet in samenspraak met de omliggende horeca onder

De Dorpsraad heeft zitting in de omgevingswerkgroep. Dit is

weer uiteraard! In samenspraak met en op verzoek van de

nemers. Zo hopen we komend jaar de traditionele afsluiting

een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van allerlei

kermis exploitanten is gezocht naar nieuwe invulling, omdat het

van de kermis met een groots vuurwerk weer te kunnen

belangengroepen zitting hebben.

ook voor de kermis exploitanten ieder jaar moeilijker werd iets

introduceren, maar hopen we ook op een uitbreiding van de

aan de kermis over te houden. Om het voortbestaan ook voor

kramen en attracties. De eerste ideeën zijn alweer binnen.

de komende jaren te garanderen, is voor het verplaatsen van

De laatste tijd hebben we als vertegenwoordigers van Wessem
ons vooral beziggehouden met inrichting Maasboulevard

de kermis van de markt naar de Maasboulevard gekozen. Een

Uiteraard zijn wij benieuwd naar jullie ervaringen. Mochten

en Polstraat, bescherming Mauritshaven en verzet tegen een

prachtige locatie, waardoor de kermis ook vanaf de Maas zicht-

er op -en/of aanmerkingen zijn, ideeën of bedenkingen, dan

mogelijk retentiebekken tussen Wessem en Thorn.

baar was voor passerende recreanten.

vernemen wij die als Dorpsraad graag. Waar mogelijk houden

De kermis exploitanten hebben vanaf dit jaar meegedacht en

wij daar samen met de gemeente en de kermis exploitanten in

Maasboulevard en de Polstraat

meegewerkt aan maatregelen en acties om meer mensen naar

volgende edities rekening mee.

Samen met het Comité “Behoud historisch aanzicht Wessem”

de kermis te trekken. Huis-aan-huis zijn hiervoor bijvoorbeeld

maken wij ons sterk voor een waterkering op de Maasboulevard

kortingsbonnen/flyers bezorgd. En gelukkig waren er dit jaar ook

en de Polstraat die bij laag water zoveel mogelijk onzichtbaar

weer bots auto’s aanwezig. De komende jaren zullen we verder

is een zgn flexibele waterkering. Ook willen wij dat er langs de

Retentiebekken

oever van de maas damwanden worden gelagen om daarmee

Wij zij tegen de komst van een retentiebekken omdat door

zoveel mogelijk kwelwater buiten de beekstraat te houden.

onderzoek gebleken is dat héél Wessem last zal krijgen van
kwelwater als dat retentiebekken volwater gaat lopen. En dat

Ook de beleving aan en met de Maas kan beter, door bv een

zal veel meer zijn als in 1993/1995. Wij geloven er dan ook

wandelpad onder langs het water te maken. Daarnaast zal er

absoluut niet in dat dit kwelwater met pompen uit de kelders

ruimt moeten blijven voor het organiseren van festiviteiten op de

en k ruipruimtes van woningen te houden is. Wij denken dat

Maasboulevard.

deze grote hoeveelheden kwelwater zelfs schade aan huizen zal

De dorpsraad is op zoek...

veroorzaken. Tot nu toe is het tegendeel niet bewezen.

“De dorpsraad is altijd op zoek naar (bestuurs)leden, iets voor u? Bezoek eens een vergadering en wie weet....U bent van harte

Mauritshaven

welkom!!”

Wij willen dat de bedrijven en woonarken in de Mauritshaven

Wij houden u op de hoogte!

beschermd worden tegen hoogwater middels het aanleggen
Wij vergaderen bij de Wessemse horeca de derde dinsdag (een enkele keer op de 3e woensdag) van de maand.
21 november Café Het Veerhuis en 18 december in Gasterie De Knip. Aanvang steeds om 19.30 uur

Design/opmaak:

van een dijk met sluisdeuren. Deze sluisdeuren kunnen gesloten

U kunt e.e.a. ook volgen via:

worden bij extreem hoogwater.

www.waterschaplimburg.nl > dijkversterkingsprojecten

Beheer Park Wessem
De voormalige voetbalvelden in Wessem zijn inmiddels
veranderd in een heus park. Het beheer en onderhoud van het
park wordt gedaan door de commissie “Groen” van de Dorpsraad
in nauwe samenwerking met de gemeente Maasgouw.
De fruitbomen worden elk jaar gesnoeid zodat ze een goede
vorm krijgen en behouden. Dat is belangrijk om in de toekomst
makkelijk de vruchten te kunnen plukken.

Verkorte brief van de gemeente over de nieuwe huisvestiging voor
verenigingen gestuurd naar de wessemse verenigingen.

Het maaiwerk van he trap en volleybalveldje en de zgn maai
paden gebeurd door de gemeente.
De bloemrijke velden vragen speciaal onderhoud. Er moet
elk jaar gemaaid worden en afgemaaid spul moet verwijderd

Aan Taofel! Aete wat de pos sjaft

worden. We maaien nu niet alles op het zelfde tijdstip. Hierdoor

Ieder laatste donderdag van de maand komen een aantal

krijgen in de toekomst nog meer variatie in de begroeiing. Ook

Wessemers van 65 jaar en ouder naar Gasterie de Knip om te

de insecten vinden dat prettig. Het gedeelte dat nu nog niet

genieten van een heerlijk 3 gangen diner. Lekker eten, gezellig

In deze mail ontvangt u meer informatie over de laatste stand van zaken van het project Huisvesting verenigingen

gemaaid is, wordt in het voorjaar gemaaid.

wat kletsen en dat voor de prijs van € 8,50. Vanaf 12 uur kunt u

Wessem.

Geachte heer, mevrouw,

binnenlopen en om 12.30 uur begint het diner met de eerste
Het park wordt zelfs door mensen van buiten Wessem bezocht

gang. Na afloop mag u gerust nog wat blijven zitten om na te

Bouwvlakproblematiek

vanwege de verschillende bloemen maar vooral vanwege vele

praten. De drank is voor eigen rekening. Aanmelden kan tot de

Voor de realisatie van het project is een forse uitbreiding van het bouwvlak aan de Thornerweg nodig in de richting

verschillende soorten vlinders die er voorkomen (meer dan

dinsdag ervoor even bellen naar Gasterie De Knip telefoon

van de Thornerbeek en dijklichaam de Waage Naak. Beide objecten zijn eigendom van het Waterschap en vervul-

15 soorten).

0475-561670. U bent van harte welkom.

len een b
 elangrijke functie in watertransport, waterberging en waterbescherming. In de mail van 4 september bent u
geïnformeerd dat door in deze omgeving te bouwen de belangen van Rijkswaterstaat en het Waterschap in gedrang

Ooo.. ja! Voor de bediening kunnen we nog een paar vrijwilligers

kunnen komen.

gebruiken. We doen ook de afwas maar met een afwasmachine

We onderzoeken de (on)mogelijkheden in deze kwestie. Dit onderzoek naar een mogelijke oplossing voor de

is dat kinderspel. Wie heeft er zin en tijd om een paar keer per

bouwvlakproblematiek is nog in volle gang.

jaar even bij te springen om bovengenoemd diner goed te laten
verlopen.

In mijn email van september noemde ik november als verwachte datum voor een gezamenlijk overleg.
Dit blijkt, vanwege het nog te verrichtten onderzoekswerk, helaas onhaalbaar.

Dorpsactiviteiten op de site van de
Dorpsraad

Als er meer bekend is over het vervolgproces kunnen wij u bij praten over de stand van zaken. U ontvangt hierover nog
bericht van mij.

De Dorpsraad Wessem vindt het belangrijk dat zowel de
inwoners als verenigingen van Wessem goed op de hoogte

Onderhoud accommodatie Harmoniezaal en Wisheim

Wensbus

kunnen zijn van activiteiten die in Wessem plaatsvinden. Op de

Het college besloot recent om diverse (hoogst noodzakelijke) onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in de bestaande

Sinds juli kunnen inwoners van de gemeente Maasgouw gebruik

site van de Dorpsraad (www.dorpsraadwessem.nl) is een link

accommodaties Harmoniezaal en Wisheim.

maken van de “Wensbus”. De wensbus is er voor alle inwoners

“Dorpsactiviteiten” aangemaakt. Een soort van agenda zoals we

U heeft hierover ook al in de krant kunnen lezen.

van Maasgouw en is bedoeld als aanvulling op het openbaar ver-

die kennen uit “De Klup”. Per activiteit kan een korte omschrijving

Deze werkzaamheden worden de komende weken uitgevoerd onder begeleiding van Maurice Vanderlinden.

voer. De wensbus rijdt vooral binnen de gemeente Maasgouw

toegevoegd worden.

te denken valt aan; vervoer naar familieleden, gemeentehuis,

Met vriendelijke groet,

huisarts, apotheek of supermarkt. Ook is vervoer naar verpleeg

Verenigingen kunnen hun activiteiten hierop plaatsen.

en verzorgingshuizen in de buurt mogelijk. Ook naar het zieken-

Activiteiten doorgegeven via info@dorpsraadwessem.nl worden

huis in Roermond rijdt de wensbus. U kunt gebruik maken van

dan zo spoedig mogelijk geplaatst.

de wensbus op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van

Harald Meuwissen
Projectleider

8.00 uur tot 17.30 uur. U kunt een rit telefonisch aanvragen van

Op dit moment staat er nog niet veel in de agenda maar er is wel

maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 20.00 uur.

te zien hoe het er uit kan zien.
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