
 
 

 Datum: 7 september 2017 

Agenda 
 

Taakgroep Maas Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

Datum en tijd Vrijdag 15 september van 10.00 – 12.00 uur 

Plaats Gemeentehuis gemeente Cuijk  

 Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk 

Parkeren: veel  locaties blauwe  zone (max 2 uur). Gratis parkeren en op loopafstand: 

Maasboulevard, Station en Markt. Overdekt parkeren bij Winkelcentrum Onder Maasburg 

(Smidstraat), na twee uur betaald. 

 

1. Opening en mededelingen 

Introductie nieuwe voorzitter 

‘Water in Cuijk’ door wethouder Stoffels. 

 

2. Verslag vergadering 17 maart 2017  Bijlage 1 

 

3. Branding van de Maas Bijlage 2  

Er zijn veel ontwikkelingen gaande langs de Maas. Onder andere via het Deltaprogramma 

Maas worden plannen voor ruimtelijke ingrepen voorbereid. Communicatie, meekoppelen en 

draagvlak zijn cruciaal. Wethouder van der Schoot licht de aanpak van de gemeente Oss toe. 

Er is gezocht naar een ‘storyline’ voor de Maas en zijn context en deze is gevonden in de 

historie (zie bijlage 2 Mens en Maasland). Oss is namelijk gebouwd op de Maas. De Maas 

wordt gepresenteerd als onstuimige vriend. Op deze manier wordt de Maas een verbindend 

element. 

 

4. Maasfietsroute  

Meerdere keren hebben wij met elkaar gesproken over een mogelijke fietsroute langs de 

Maas van bron tot monding. De route is inmiddels ontwikkeld en in juni officieel geopend. Jos 

Ernenst geeft een toelichting op het proces, de huidige stand van zaken en de eventuele 

mogelijkheden en aanknopingspunten voor gemeenten. Zie http://maasfietsroute.eu/ 

 

5. Schone Maas 

Ook een schone Maas is een onderwerp dat gemeenten bindt. Het project Schone Maas is 

inmiddels een bekend fenomeen. Joost Barendrecht vertelt over de ontwikkelingen binnen 

het project Schone Maas. 

Daarnaast is in de nieuwsbrief van de VNR en de zomerupdate van de taakgroep een oproep 

gedaan om aan te geven of zwerfafval van dagrecreanten in de Maas voor u een issue is en of 

er voorbeelden zijn over en wat er aan gedaan wordt. Ter vergadering een inventarisatie. 

 

6. Actualiteiten, regionale en lokale ontwikkelingen 

Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor 

willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid.  

In alle taakgroepen inventariseren we voorbeelden van hoe verkeersstromen op de dijk 

gereguleerd worden en of daar punten in zijn die we met elkaar kunnen bespreken. 

 

7. Rondvraag en datum volgende vergadering 

De eerstvolgende vergadering van de taakgroep vindt plaats op vrijdag 24 november (Venlo). 

Met aansluitend een rondleiding door het nieuwe stadskantoor. 

 


