
 

 

Zoals beloofd onderstaand enkele onderwerpen die op dit moment de 
aandacht hebben en de stand van zaken betreffende deze onderwerpen 

 

Vragen over oplevering werkzaamheden aan de Loswal Broekhuizen  

Middels een brief aan wethouder Rudy Tegels heeft de dorpsraad samen met de vereniging 
hoogwaterkering Broekhuizen en de horecaondernemers aan de Loswal hun zorgen gemeld 
over de gewekte verwachtingen tijdens dit proces en de manier/kwaliteit van oplevering bij 
de genoemde projecten.  

In de brief van 8 juni hebben we enkele algemene vragen gesteld en voor zowel het project 
hoogwaterkering en kwaliteitsimpuls Loswal duidelijkheid gevraagd over wat er nu nog wel 
en wat niet gaat gebeuren.  

De toezegging die we hierover hebben gekregen is dat er een overzicht komt van wat is 
afgesproken, wat er gerealiseerd is en wat er nog moet gebeuren. Tijdens een gesprek 
hierover op 9 september met gemeente, projectbureau Ooijen-Wanssum en de aannemer 
Mooder Maas is dit nogmaals bevestigd. Tijdens dit gesprek is ook duidelijk aangegeven en 
aangetoond dat de hoogwaterkering niet waterdicht is, de toegepaste Komex-verharding 
voor gevaarlijk is gebleken (vallende fietsers) en voor de horeca een ramp is vanwege de 
stof-overlast. Ook is aangegeven dat de verwachtingen over de kwaliteit van de Loswal niet 
overeenkwamen met hetgeen nu is opgeleverd. 

Op basis van het overzicht zullen we moeten bekijken hoe we hiermee verder gaan.  

 

Wonen in Broekhuizen Broekhuizenvorst (werkgroep WiBB)  

De werkgroep WiBB heeft de afgelopen periode voornamelijk energie gestoken in het verder 
in beeld krijgen van de woonwensen van de inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst. 
Verder hebben we ons in gesprekken met gemeente en ontwikkelaar HVG hard gemaakt om 
eigen inwoners vooraan in de rij te krijgen voor de informatievoorziening over de lopende 
woningbouwprojecten aan de Toon Reijndersstraat in Broekhuizenvorst en Luischhof in 
Broekhuizen. Voor de laatste informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van 
Maas en Peel Makelaardij  https://www.maasenpeel.nl/aanbod/woningaanbod/  



 

Werkgroep verkeer 

Op initiatief van de dorpsraad is de werkgroep verkeer in het leven geroepen. Op dit 
moment bestaat de werkgroep uit de leden; Huub Housman, Annemiek Wassenburg, Peter 
Wijnen en Mart Grob.  

Ondanks dat we op dit moment als werkgroep - vanwege Covid - niet bij elkaar komen, zitten 
we niet stil. 

We hebben een actielijst met voortgangsrapportage van ca. 17 aandachtspunten. Deze 
variëren van de kwaliteit van de trottoirs in beide dorpen tot bewegwijzering, Tevens 
kaarten we bij de gemeente gevaarlijke situaties aan zoals te hard rijden op wegen, 
gevaarlijke fietspaden en oversteekplaatsen. Het blijft echter niet bij meldingen, we dragen 
ook oplossingen aan en bespreken deze met de betreffende abtenaren. 

Daarnaast hebben we sinds kort contact met Veilig Verkeer Nederland. Zij gaan ons 
ondersteunen in het bedenken van oplossingen en leggen gewicht in de schaal tijdens 
contacten naar de gemeente. 

We zouden blij zijn als er zich - minimaal - nog een persoon bij de werkgroep aansluit.  
Je bent van harte welkom. 

 

Fietszadel (Blow-up meubel)  

Vanuit Routebureau Noord- en Midden-Limburg is een Fietszadel geplaatst langs het pas 
geopende nieuwe fietspad Broekhuizenvorst-Blitterswijck. Ontwerp is gemaakt door Stef van 
Loo en is gerealiseerd door kunstenaar Patrick Kusters. 

 

 

  

 


