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1.  Samen werken aan een duurzaam woon- en leefklimaat 

Het is goed leven, wonen en werken in Eijsden-Margraten. Het woon- en leefklimaat in de dorpen is van hoog niveau, mede door de sterke sociale 
verhoudingen, de gezonde economische basis, het goede voorzieningenniveau en de hoge kwaliteit van het landschap. Vertrekkend vanuit dit stevig 
fundament zien wij een aantal belangrijke ontwikkelingen, die de komende periode vragen om een krachtig bestuur: 

 Ontgroening en vergrijzing die onder andere leiden tot veranderende behoeften ten aanzien van wonen en (zorg-)voorzieningen in onze 
dorpen en buurten; 

 De behoefte van de samenleving om meer bij het bestuur betrokken te worden in combinatie met ruimte voor eigen initiatieven van onze 
inwoners; 

 De snel veranderende economische ontwikkelingen, zoals schaalvergroting in de landbouw en veranderende behoeften vanuit toerisme en 
recreatie, in relatie tot de noodzaak om de kwaliteit van ons unieke landschap verder te ontwikkelen; 

 De vele vraagstukken die opkomen rondom duurzaamheid (energie, klimaat..); 
 
Die ontwikkelingen vragen om anders durven doen. De term “anders” betekent  dat wij een omslag maken op drie hoofdpunten: bestuursstijl, 
zorgzame samenleving en duurzaamheid. Bovendien intensiveren wij op twee hoofdpunten het beleid: landschap en infrastructuur. De termen 
“durven” en “doen“ hebben voor ons de betekenis dat gewenste verandering pas werkelijkheid wordt door concrete stappen te zetten. Dat leidt tot 
de volgende speerpunten en concrete stappen: 

A. Omslag: Het ontwikkelen van een bestuursstijl waarin het gemeentebestuur optimaal verbinding maakt met de kracht van de samenleving. 
Dat vraagt een goed samenspel tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie in partnerschap met de samenleving. Concrete 
stappen in dit kader zijn onder andere: benoemen van een coördinerend portefeuillehouder, herijken van het visiedocument 
burgerparticipatie, extra budget burgerparticipatie/overheidsparticipatie, pilots burgerparticipatie, verbeteren dienstverlening,  
ontwikkelprogramma’s voor college, organisatie en raad. 

B. Omslag: Zorgdragen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Voortbouwend op de sterke sociale samenhang in onze dorpen 
zetten wij samen met onze inwoners in op een zorgzame samenleving. Concrete stappen in dit kader zijn onder andere: een goede 
toerusting van het sociaal team, ondersteunen bewonersinitiatieven, stimuleren Sociale Wijkcentra, uitbreiding zorgwoningen. 

C. Omslag: ontwikkelen van een effectief meerjarenbeleid duurzaamheid. Daarbij leggen we een extra accent op een woningbouwprogramma 
dat ruimte biedt voor jong en oud in combinatie met verduurzaming. Concrete stappen in dit kader zijn onder andere: opstellen meerjaren 
uitvoeringsprogramma klimaat en energie inclusief extra budgetten, verbreden stimuleringsfonds, verduurzaming gemeentelijke gebouwen, 
een plan ‘alle woningen van het gas’; 

D. Intensivering: Versterken van het landschap met verantwoorde ruimte voor een sterke plattelands-economie. Concrete stappen in dit kader 
zijn onder andere: extra budget voor versterken Landschap, uitvoeren Landschap Ontwikkelingsplan, ontwikkelvisies, project Buitengewoon 
Buitengebied en een uitvoeringsprogramma voor recreatie en toerisme; 

E. Intensivering: Verbeteren van de infrastructuur.  Concrete stappen in dit kader zijn onder andere: extra budget voor dorpspleinen, 
kindvriendelijke woonomgeving, realiseren en optimaliseren fiets- en wandelverbindingen en alternatieve vormen van openbaar vervoer; 
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F. Dit alles op basis van een transparant en gezond financieel beleid. Voor de omslag en intensivering investeren wij ca 11 mln. extra, waarbij 
wij de bewonerslasten laag houden door de inflatiecorrectie voor de OZB naar 1,5% te verlagen; 

 
Met deze speerpunten bouwen wij verder aan de filosofie van ‘’Dichtbij het Leven’’.   
 
Met de gezamenlijk gekozen werkwijze met een breed Raadsprogramma en de uitwerking daarvan in een Bestuursakkoord zetten wij eerste 
stappen naar een vernieuwde bestuursstijl. Wij realiseren ons dat dit een nieuwe werkwijze is voor de gemeente Eijsden-Margraten en nemen dan 
ook de ruimte om hiermee ervaring op te doen. In het Bestuursakkoord geeft het College in aansluiting op het Raadsprogramma aan welke 
actiepunten de komende vier jaar opgepakt worden. De in het Raadsprogramma genoemde drie leidende principes (Op weg naar een gezonde 
balans, Burgerparticipatie actief oppakken, Investeren in bestuurlijke en organisatorische vernieuwing) zijn vertaald in het Bestuursakkoord, onder 
andere in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de inhoudelijke prioriteiten uitgewerkt. Hierbij zijn per thema de kaders van het vastgestelde 
Raadsprogramma een op een overgenomen. Vervolgens zijn bij de thema’s de punten benoemd die dit College concreet gaat oppakken. In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de voornaamste strategische projecten. Een financieel overzicht is aan het einde bijgevoegd. 
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2.  Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing 
 
 

Burgerparticipatie 
In deze tijd nemen burgers steeds meer samen het initiatief. De gemeente zet in op die kracht vanuit de samenleving en op de kennis en kunde van de 
inwoners en ondernemers. De gemeente stelt zich dienstbaar op aan de samenleving en niet andersom: de burger centraal dus. Dit vraagt zowel om 
burgerparticipatie als om overheidsparticipatie. Bij burgerparticipatie worden inwoners en/of ondernemers uitgenodigd om met de gemeente mee te 
denken, input en eventuele oplossingen te leveren voor voorliggend vraagstuk. Bij overheidsparticipatie nodigen inwoners en/of ondernemers de 
gemeente uit om met hen mee te denken en eventueel bij te dragen aan het oplossen van hun vraagstuk. Daar waar in dit Bestuursakkoord 
gesproken wordt over burgerparticipatie, omvat dit waar dat van toepassing is, tevens overheidsparticipatie.   
 
Burgerparticipatie wordt op een gecoördineerde en programmatische wijze opgepakt en aangestuurd.  We hanteren een realistisch ambitieniveau, 
waarbij het type project, de vorm en de uitvoering doordacht en op elkaar afgestemd moeten zijn. Daarbij maken we onderscheid in: 

a) Beleidsparticipatie/beginspraak: in een vroegtijdig stadium betrekken van inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties bij de 
voorbereiding van plannen, beleid en projecten; 

b) Co-creatie: met partners in de samenleving ontwikkelen en uitvoeren van plannen/projecten; 
c) Burgerinitiatieven ondersteunen vanuit een coöperatieve houding. 

 
Om het leidende principe BURGERPARTICIPATIE concreet te maken wordt richting het College voorgesteld om – naast het opstellen van een 
visiedocument op burgerparticipatie – op een aantal onderdelen reeds te starten met het actief inzetten van burgerparticipatie middels pilots. We 
zien burgerparticipatie namelijk als een groeiproces, waarin Raad, College en Organisatie gezamenlijk op ontdekkingsreis gaan. Kenmerkend voor dit 
groeiproces is dat er ruimte is om te experimenteren. Bij het actief toepassen van burgerparticipatie moet dit consequent wordt doorgezet en 
doorontwikkeld. Belangrijk is dat de Raad en het College bij een keuze voor burgerparticipatie telkens de kaders daarvoor en de wijze waarop zij 
vorm krijgt, duidelijk aangeven.  
 
De herijking van de strategische visie alsmede de stappen die gezet dienen te worden rondom de introductie van de Omgevingswet en het realiseren 
van infrastructurele projecten zijn uitermate geschikt voor het toepassen van vormen van burgerparticipatie in het proces. Bij het opstellen van de 
woonvisie, heeft burgerparticipatie reeds in ruime zin plaatsgevonden. Bij de verdere uitwerking van de woonvisie tot een uitvoeringsprogramma kan 
vanuit het oogpunt van burgerparticipatie, co-creatie een interessante aanpak zijn. Zo ook voor thema’s als duurzaamheid, buitengewoon 
buitengebied en recreatie/toerisme. Ook voor deze thema’s verkeert de gemeente namelijk in de fase dat er uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt 
dienen te worden. Zolang er nog geen visie rondom burgerparticipatie is, zal pragmatisch omgegaan dienen te worden met burgerparticipatie en 
vormen van bewonersinitiatieven. 
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Ter versterking van het element burgerparticipatie in relatie tot de vertegenwoordigende rol van de gemeenteraad  zou onderzocht kunnen worden 
of en hoe de inrichting van het raadsproces aangepast moet worden om hieraan vorm en inhoud te geven.  
 
Recentelijk is tijdens het introductieprogramma van de Raad een aantal mogelijke pilots benoemd, zoals de gebiedsvisie Middenterras en de visie op 
dienstverlening. Het is belangrijk dat op het moment dat burgerparticipatie actief wordt opgepakt, het type project en de vorm goed wordt 
doordacht alsook dat de uitvoering goed op elkaar afgestemd wordt. Voorkomen dient te worden dat de samenleving overvoerd wordt met vragen 
om te participeren. Aanbevolen wordt dan ook om het inzetten van burgerparticipatie vanaf het begin op een gecoördineerde en programmatische 
wijze op te pakken en aan te sturen. Om dit te ondersteunen, kan gedacht worden aan het opstellen van een participatie-agenda voor de komende 
raadsperiode. Het uitspreken van een realistisch ambitieniveau, dat recht doet aan de ontwikkeling die de gemeente (bestuur en organisatie) op dit 
vlak nog moet doormaken, is hierbij belangrijk.  
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Actiepunten 

 Voor versterking van burgerparticipatie/overheidsparticipatie wordt een algemeen budget groot 50.000 euro per jaar vrijgemaakt. 

 We herijken in nauwe samenspraak met de raad het visiedocument burgerparticipatie. Een onderdeel daarvan is het opstellen van een 
afwegingskader burgerparticipatie (Leent het vraagstuk zich voor burgerparticipatie? Zijn de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor vervuld?) 
Aangezien de uitvoering hiervan in onze ogen primair een raadsaangelegenheid is, wachten we concrete voorstellen in deze van het 
griffiebureau hierin af.   

 We starten met pilots burgerparticipatie, zoals de herijking van de strategische visie, de voorbereiding van de Omgevingswet, de gebiedsvisie 
Middenterras en de visie op dienstverlening. Om te voorkomen dat de samenleving overvoerd wordt met vragen om te participeren stellen we 
een procesdocument op, bij voorbeeld in de vorm van een participatiekalender, waarin de verschillende pilots op elkaar worden afgestemd en 
inzichtelijk gemaakt wordt welke participatiemomenten in de tijd richting samenleving plaatsvinden in welke vorm dan ook. Bij de herijking van 
de strategische visie gaan we in gesprek met de inwoners van de verschillende kernen, gehuchten en buurtschappen. 

 In 2018 wordt de herijking van de strategische visie 2022 opgestart. We doen dat in een interactief proces met de samenleving 
(burgerparticipatie en stimuleren van bewonersinitiatieven) en directe participatie vanuit de Raad. De nieuwe strategische visie wordt na 
vaststelling door vertaald in een integrale aanpak waarin een duidelijke koers met reële en haalbare doelen worden bepaald. Voor de herijking 
van de strategische visie wordt een budget vrijgemaakt van100.000 euro. 

 Om burgerinitiatieven1 adequaat te faciliteren wordt vanuit de organisatie steeds één coördinerend ambtenaar naar voren geschoven die als 
eerste aanspreekpunt fungeert richting initiatiefnemers. Afhankelijk van het initiatief kunnen dit verschillende personen zijn.  

 De inzet van het bestaande Burgerpanel wordt geïntensiveerd voortgezet. 
 

 
Bestuurlijke en organisatorische vernieuwing 
Zowel de Raad, het College als de organisatie omarmen de adviezen uit de Fusie-Effect-Rapportage ‘’Samen op reis, een zoektocht met de spiegel’’ en 
het Overdrachtsdocument ‘’Werk aan een vitale democratie’’. Wij willen dan ook graag de komende periode hierop doorpakken. Dit alles met het 
oog op het versterken van het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel. Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat er duidelijke afspraken zijn tussen 
het bestuur en de organisatie rondom verantwoordelijkheden, verwachte rollen, rolvastheid en de wijze waarop samengewerkt wordt. Vanuit dit 
oogpunt wordt verwacht dat bestuurlijk en ambtelijk een gezamenlijke agenda gevoerd wordt over de gewenste en beoogde vernieuwing. Doel van 
het organisatie ontwikkelingsprogramma is een (bestuurlijke en ambtelijke) gemeentelijke organisatie die efficiënt en effectief resultaten van 

                                                           
1  Burgerinitiatieven: Een burgerinitiatief is gericht op een maatschappelijk doel waarbij meerdere bewoners gezamenlijk initiatiefnemer zijn en zelf                                                                                                                      
.              verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling en uitvoering van het initiatief, al of niet met steun van anderen (zoals de gemeente). 

 



6 
 

 

voldoende kwaliteit realiseert: een resultaatgerichte en ondernemende gemeente. Een kwalificatie van de gewenste kwaliteit zal de raad nader 
definiëren bij de uitwerking van het raadsprogramma.  

Om het leidende principe BESTUURLIJKE EN ORGANISATORISCHE VERNIEUWING concreet te maken wordt verwacht dat de volgende ontwikkellijnen 
integraal worden opgepakt: 

 opstellen van een ontwikkelprogramma dualisme voor de Raad en het door-ontwikkelen van de ambtelijke ondersteuning hierin, met als doel de 
kaderstellende-, vertegenwoordigende-, en controlerende rol te versterken;  

 opstellen van een ontwikkelprogramma voor het College, gericht op het formuleren van een besturingsfilosofie en er voor zorgdragen dat een 
vernieuwende bestuursstijl wordt geïmplementeerd; 

 opstellen van een ontwikkelprogramma voor de organisatie, gericht op het opstellen van een organisatievisie, een organisatiefilosofie en het 
versterken van de integraliteit op inhoud en sturing; 

Uiterlijk 1 januari 2019 worden de ontwikkelprogramma’s aangeboden aan de Raad.  
 
Het werken met een raadsbreed programma doet een bijzonder beroep op het College. Om de verhouding tussen Collegevormende partijen en de 
overige partijen in balans te houden, zal het College zich extra in moeten spannen om met respect rekening te houden met de wensen van de niet-
Collegepartijen. Dit betekent dat er een bestuursstijl ontwikkeld wordt die ruimte geeft aan de verscheidenheid aan meningen in de raad en de 
samenleving, waarbij met respect voor elkaars standpunten en belangen een open dialoog wordt aangegaan. Deze cultuur wordt uiteraard ook van 
de organisatie verwacht. 
 
Om samenhang in de bestuurlijke en organisatorische vernieuwing vast te houden kiezen we er voor om een Platform Bestuurlijke Vernieuwing te 
formeren, dat de processen van de ontwikkelopgave van zowel de Raad, het College als de ambtelijke organisatie met elkaar verbindt en op elkaar 
afstemt. Elk afzonderlijk gremium is daarbij zelf verantwoordelijk voor het invullen van de ontwikkelopgave . Het Platform zorgt slechts voor 
afstemming. Een extra aandachtspunt voor dit Platform vormt het in balans houden van de onderlinge verhoudingen tussen organisatie, College en 
Raad, maar ook binnen de Raad voor wat betreft Collegevormende partijen en de overige partijen.  
 
Ten aanzien van het proces van de bestuurlijke en organisatorische vernieuwing wordt gevraagd om te komen tot een realistisch ambitieniveau, dat 
rekening houdt met de benodigde tijdsinvestering van de raadsleden en het tijdsbeslag voor het doorvoeren van het veranderprogramma in de 
organisatie in relatie tot lopende zaken.  
 
De Raad geeft opdracht in het bestuursakkoord duidelijk te maken hoe het ervoor gaat zorgen dat de bestuurlijke vernieuwing deze raadsperiode wel 
gaat lukken en hoe het resultaat wordt gemeten.  
 



7 
 

 

Een eerste stap in de bestuurlijke vernieuwing is gezet met het Raadsprogramma op hoofdlijnen en het proces dat gevolgd wordt voor wat betreft 
het opstellen van het voorliggend Bestuursakkoord. Ten aanzien van het proces van de bestuurlijke en organisatorische vernieuwing hanteren wij 
een realistisch ambitieniveau, dat rekening houdt met de benodigde tijdsinvestering van alle betrokkenen. De raad, het college en de ambtelijke 
organisatie zullen elk hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de bestuurlijke vernieuwing tot ontwikkeling te brengen. Het werken met een 
raadsbreed programma doet een bijzonder beroep op zowel College als raad. Om de verhouding tussen Collegevormende partijen en de overige 
partijen in balans te houden, zal het College zich extra inspannen om met respect rekening te houden met de wensen van de niet-Collegepartijen. 
Dit betekent dat er een bestuursstijl ontwikkeld wordt die ruimte geeft aan de verscheidenheid aan meningen in raad en samenleving, waarbij met 
respect voor elkaars standpunten en belangen een open dialoog wordt aangegaan. Deze cultuur wordt ook van de organisatie verwacht.  
 
Actiepunten 

 Dit vertalen we als volgt: voor 1 januari 2019 opstellen van een programma voor het College, dat aansluit bij de aanbevelingen van de FER en de 
wensen die aangedragen zijn vanuit de organisatie mede gericht op het formuleren van een besturingsfilosofie;  

 Benoemen van een coördinerend portefeuillehouder Bestuurlijke vernieuwing; 

 Het College wacht de door de raad zelf te ondernemen stappen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing af en ziet concrete voorstellen in 
deze tegemoet.  

 Het college sluit aan bij een door de raad in te stellen  afstemmingsorgaan bestuurlijke vernieuwing, dat er op toeziet dat in procesmatige zin de 
ontwikkelprocessen van de raad, het college en organisatie congruent verlopen en er voor zorgdraagt dat er kritische prestatie-indicatoren met 
elkaar worden bepaald.  

 
 

 



8 
 

 

 

  



9 
 

 

3.  Inhoudelijke prioriteiten 
 
1)  Sociaal Domein 

De decentralisaties op het gebied van de WMO, participatie en de Jeugdzorg in het Sociaal Domein zijn in grote lijnen geland en het fundament staat. 
De komende Raadsperiode zal in het teken staan van het doorvoeren van inhoudelijke verbeteringen en vernieuwingen die bijdragen aan het welzijn 
van de inwoners van Eijsden-Margraten. Ons doel is het versterken van de individuele en collectieve kracht in de samenleving met oog voor adequate 
ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Om te bepalen of dat zo is, heeft onze gemeente een sociaal team. 

Hoewel het aantal personen met armoedeproblematiek gering is, is het zaak om hulp en begeleiding voor deze groep, in het bijzonder ook voor de 
kinderen, te intensiveren. Daardoor kan participatie aan het maatschappelijk leven mogelijk blijven en kunnen trajecten van inkomensverbetering 
aangeboden worden. 

Deelname aan het arbeidsproces wordt een zaak waarbij de gemeente in toenemende mate een rol heeft. Dit zal georganiseerd moeten worden in 
samenwerking met omliggende gemeenten.  Enerzijds omdat veel inwoners van Eijsden-Margraten wat dit betreft forens zijn, maar ook omdat 
uitvoering van arbeidsintegratie op het niveau van arbeidsmarktregio professioneler en effectiever aangepakt kan worden. De arbeidsintegratie van 
migranten en statushouders en anderen die het moeilijk hebben om een reguliere arbeidsplaats te vinden, verdient alle aandacht.  

College en Raad bewaken de financiële ontwikkelingen zorgvuldig en monitoren de effecten van maatregelen die worden doorgevoerd. 

 

Actiepunten  

 De transitie is uitgevoerd. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor de werkzaamheden binnen het Sociaal Domein. Mede vanwege de 
voortschrijdende vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen zal de komende jaren krachtig inhoud en uitvoering gegeven worden 
aan de verdere transformatieopgave binnen het Sociaal Domein.  

 We zien de inkomsten en uitgaven op het gebied van WMO, participatie en de Jeugdzorg als één compartiment, hetgeen betekent dat de totale 
kosten die met de gemeentelijke zorgtaken te maken hebben, primair niet hoger zijn dan de rijksbijdrage die daarvoor wordt ontvangen. De 
financiële stromen binnen dit compartiment zullen scherp gemonitord worden, zodat op het moment dat de zorgvraag meer financiële impact 
heeft dan dat er aan middelen beschikbaar is, de raad hierover tijdig geïnformeerd kan worden. Beheersing van de kosten binnen de jeugdzorg 
vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt. Indien in enig jaar middelen overblijven zullen deze toegevoegd worden aan de reserve sociaal 
domein, zodat de middelen beschikbaar blijven voor dit domein.  

 We zetten het bestaande beleid voort, waarbij het sociaal team  adequaat wordt toegerust om zijn zorgtaken op kwalitatief goede wijze uit te 
voeren, zodat afhandeltermijnen van aanvragen zo kort mogelijk zijn. 

 We continueren het bestaande beleid, zodat, indien mensen een beroep doen op gemeentelijke zorg, zij geholpen worden door één 
contactpersoon die de zorgvrager bij instanties behulpzaam is.  
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 Faciliteren van vrijwilligerswerk o.a. huiskamers, bestrijding van armoede en de ondersteuning van ouderen.  

 Een goede sociale infrastructuur voor zowel jongeren als ouderen inhoudende het realiseren van bereikbare sociale en 
gezondheidsvoorzieningen, voorkomen van eenzaamheid en isolement van ouderen en professionele ondersteuning van mantelzorgers, een 
dekkend systeem van zorgsteunpunten voor de gehele gemeente, ondersteunen van initiatieven voor dementie vriendelijke buurten.  

 Zo groot mogelijke uitstroom uit de bijstand naar werk. Hierbij wordt o.a. ingezet op het scheppen van werkplekken voor mensen in de bijstand. 
We gaan direct actief aan de slag met jongeren die zich voor een bijstandsuitkering melden en stimuleren lokale werkgevers om hieraan een 
bijdrage te leveren. Ook de gemeentelijke organisatie spant zich in om hieraan betekenis te geven. Tevens hebben we aandacht voor 
statushouders.  
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2)  Vitale inwoners en gemeenschappen 
Een thema dat steeds actueler wordt, is het thema ‘’vitale inwoners en vitale gemeenschappen’’. Het gaat  in beginsel om het bewustzijn dat 
gezondheid en het welbevinden van de inwoners naast een gezonde levensstijl en een gezonde omgeving vele positieve effecten hebben. Het 
verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, maar draagt ook bij aan de vitaliteit van gemeenschappen waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. 
De komende Raadsperiode verdient het stimuleren van gezond leven alsmede het stimuleren om kernen levendig en vitaal te houden nadere 
verdieping. Ruimte bieden aan eigen initiatieven van bewoners sluit daarop aan.  

Mobiliteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse leven: om te werken, voor sociale contacten, voor recreatie en ontspanning. Naast 
het behoud van een goed dekkend OV-netwerk, liggen binnen de gemeente Eijsden-Margraten uitdagingen rondom het verbeteren van de 
verbindingen tussen de kernen, met name op het gebied van het Openbaar Vervoer. Ook het onderhoud van de openbare ruimte verdient voldoende 
structurele aandacht. Aan het College wordt dan ook gevraagd om te zorgen voor goede bereikbaarheid en ontsluiting van de kernen en de 
lokale/regionale voorzieningen.  
 

Actiepunten  

 Werkwijze: De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven vanuit een coöperatieve houding en zorgt daarbij er voor dat er telkens één 
aanspreekpunt is, dat  de wensen van de inwoners binnen de organisatie oppakt en verankert. De gemeentelijke service aan burgers geschiedt 
vanuit een “ja mits” ipv “nee tenzij” principe. 

 Investeren in een fijne leefomgeving: Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de kwaliteit van de openbare ruimte in de karakteristieke en 
historische dorpsgedeelten. Voor het upgraden van bestaande dorpspleinen wordt 50.000 euro per jaar extra vrijgemaakt. Inrichting van de 
openbare ruimte moet tevens uitnodigend zijn voor ontmoetingen. In dit licht wordt geïnvesteerd in een kindvriendelijke woonomgeving met 
speelveldjes om buiten spelen te stimuleren, waarvoor 20.000 euro extra per jaar wordt vrijgemaakt. We staan open voor initiatieven van 
jongeren die bijdragen aan de leefbaarheid in kernen. 

 Goed openbaar vervoer: Verbetering van het openbaar streekvervoer met name in de kleinere kernen wordt bevorderd. Hiervoor zal de 
Provincie nadrukkelijk aangesproken worden. Ook alternatieve vormen van openbaar vervoer worden onderzocht. Hiervoor wordt een budget 
van 20.000 euro per jaar vrijgemaakt. We blijven ons inzetten voor een halfuurs treindienst van en naar het station Eijsden. Het ‘vervoer op 
maat’ in de vorm van collectief vraagafhankelijk vervoersysteem wordt in stand gehouden.  

 Verkeersmaatregelen: In samenspraak met ondernemers en inwoners wordt de verkeers- en parkeeroverlast integraal aangepakt. Hierbij  gaat 
aandacht uit naar het zware landbouw- en vrachtverkeer en motoren. Er wordt jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld om te investeren in 
nieuwe knooppunten van wandel- en fietsroutes . Om een veilige fietsverbinding tussen het Maasdal en het plateau te realiseren, wordt een vrij 
liggend fietspad aangelegd langs de Sint-Geertruiderweg en de Bukel. Tussen Margraten en Valkenburg wordt een fietspad of een fietsstrook 
langs of op de weg gerealiseerd. Tevens wordt in het kader van veiligheid het doortrekken van het tweezijdig fietspad ter hoogte van de 
Industrieweg - Emmastraat nabij de rotonde te Eijsden nader onderzocht en uitgevoerd. We zorgen daarnaast voor goede verbindingswegen 
tussen de dorpen onderling en met onze buurgemeenten en buurdorpen. Voor de gehele gemeente blijft het regime van gratis parkeren 
gehandhaafd, m.u.v. de gebieden waar sprake is van een vergunningstelsel. 
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 Verenigingen: Wij blijven 1 mln. euro investeren in subsidies en bijdragen voor cultuur- en sportverenigingen. Het vigerende subsidiekader voor 
cultuur- en sportverenigingen dat door de raad voor 4 jaar is vastgesteld wordt voortgezet. Na afloop van deze vier jaar wordt de noodzaak om 
het subsidiebeleid te herijken bezien. We gaan het gebruik van de activiteitenkalender versterken. De kwaliteit van de sportcomplexen worden 
geborgd en daar waar noodzakelijk verbeterd, op voorwaarde dat de complexen voldoende levensvatbaar zijn. Voor het terrein van Oranjeboys 
wordt een visie ontwikkeld. We zorgen er voor dat faciliteiten in het kader van sport en cultuur goed toegankelijk zijn voor mensen met een 
beperking.  

 Voorzieningen: In elke dorpskern is een multifunctionele accommodatie waar de dorpsgemeenschap zich kan treffen.  

 We stimuleren de totstandkoming van Sociale wijkcentra in grote kernen, met als voorbeeld het burgerinitiatief van het sociaal centrum in 
Eijsden. In faciliterende zin wordt hierbij bekeken welke functies van de gemeente er eventueel gevestigd kunnen worden en welke hulp bij de 
financiering geboden kan worden. Iedere voorziening (multifunctionele accommodatie en sociaal wijkcentrum) kan éénmaal in de 15 jaar 
rekenen op een maximale bijdrage van € 60.000 voor groot onderhoud. De bijdrage aan het zwembad de Treffer in Eijsden blijft gemaximeerd 
op het huidige niveau.  

 Onderwijs: De kwaliteit van het basisonderwijs is leidend bij de instandhouding van basisscholen in dorpskernen. Ouders moeten een keuze 
kunnen blijven maken tussen kleine basisscholen en brede scholen. Wij willen zolang mogelijk een school in een kern behouden en zullen 
hierover actief in gesprek blijven met KOM Leren. Initiatieven rondom meertalig onderwijs worden positief benaderd. 

 Ten aanzien van de huidige schoollocatie Huize St. Jozef te Cadier en Keer worden de herbestemmingsmogelijkheden onderzocht waarbij ook de 
mogelijkheid om ter plaatse praktijkonderwijs voor de regio Maastricht en Heuvelland aan te bieden wordt meegenomen. Het reeds 
gereserveerde bedrag van 1,5 mln euro als ‘’bruteringsreserve aanpassingen/nieuwbouw SOVSO-school’’, wordt derhalve in stand gehouden. 

 Schoolroutes moeten veilig zijn en ook als zodanig worden onderhouden.  

 Zwemmen wordt gestimuleerd. Elk kind dat binnen de gemeente Eijsden-Margraten woont en bij een zweminrichting binnen de gemeentegrens 
het zwemdiploma A behaalt, komt in aanmerking voor de stimuleringssubsidie van 100 euro. Deze regeling wordt na 2 jaar geëvalueerd.  
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3)  Culturele identiteit 
Het culturele erfgoed heeft de functie van ‘sociaal cement’: het verstevigt de sociale cohesie in een gemeenschap en verbindt mensen. Daarnaast 
draagt het culturele erfgoed bij aan de identiteit van Eijsden-Margraten. In dat licht wordt van het College verwacht dat verdere uitvoering wordt 
gegeven aan het programma kunst en cultuur, met specifiek aandacht voor verjonging en innovatie. Tevens wordt van het College verwacht dat het 
culturele erfgoedprogramma verder wordt versterkt, zowel voor wat betreft het materiële als het immateriële erfgoed. In aansluiting hierop willen 
wij het beleefbaar maken van het culturele erfgoed middels het leggen van verbindingen met andere beleidsvelden, zoals recreatie/toerisme en 
natuur en landschap, nadrukkelijk aandacht geven.  

 
Actiepunten 

 Wij hebben programmatisch aandacht voor kunst en cultuur.  

 Wij investeren in het behoud van erfgoed. Dit betekent dat we het culturele erfgoedzorgplan voor materieel en immaterieel erfgoed (bronk/ 
cramignon) versterken en verbinden met andere beleidsvelden, zoals recreatie/toerisme en natuur en landschap. Tevens wordt geïnvesteerd in 
een loketfunctie voor eigenaren van cultureel erfgoed en actieve informatie via een nieuwsbrief Cultureel Erfgoed. In financiële zin wordt 
gedacht aan het kwijtschelden van verbouwingsleges. Voor het leveren van een gemeentelijke bijdrage ter ondersteuning van 
renovatiewerkzaamheden van beeldbepalende panden wordt in de meerjarenbegroting een budget opgenomen van 25.000 euro per jaar en 
zullen de toetsingscriteria nog eens goed tegen het licht gehouden worden.  

 De plannen en ontwikkelingen voor een Memorial Center worden krachtig gesteund. We willen een faciliterende rol spelen t.a.v. het Visitor 
Center Plus en maken voor de jaren 2019, 2020 en 2021 25.000 euro jaarlijks vrij om hierin te investeren. Voor het markeren van de site Fort 
Navagne wordt voor het jaar 2018 vanuit het LOP eenmalig 15.000 euro beschikbaar gesteld.  
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4)  Wonen 

Wonen in een prettige leefomgeving met passende voorzieningen is een belangrijk thema. Gezien de demografische ontwikkelingen zal de gemeente 
moeten inspelen op veranderende woon- en leefbehoeften. Hierbij wordt verwacht dat specifiek geïnvesteerd wordt in projecten en maatregelen die 
geënt zijn op de doelgroepen jongeren en senioren. Ook ‘’nieuwe doelgroepen’’ zoals kenniswerkers/expats en statushouders.  

Aangezien het provinciaal woonbeleid stringente kaders schept en corporaties vrijwel niet meer investeren in kleine kernen, zal er een strategie 
bedacht moeten worden om het woonvraagstuk op een slimme, creatieve en innovatieve wijze in te vullen. Gezien de urgentie en het feit dat 
oplossingen rondom het woonvraagstuk niet zo maar voor de hand liggen, kan ruimte gezocht worden om out of the box te handelen en te 
experimenteren. Belangrijk is dat er een goede en gerichte aanpak volgt en er gekeken wordt naar de kansen die er zijn. De woonopgave vraagt dan 
ook om een integraal uitvoeringsprogramma wonen. Co-creatie vormt daarbij een interessante methode om in samenwerking met de samenleving 
en stakeholders het uitvoeringsprogramma te realiseren. 

 
Actiepunten 

 We vervullen een actieve rol binnen de woningmarkt. Een van de uitgangspunten hierin is het bevorderen van de doorstroming in de 
woningmarkt. Daarbij hebben wij naast de koopsector ook oog voor de huursector. 

 De spoedig vast te stellen gemeentelijke woonvisie wordt actueel gehouden en het hierop gebaseerd SMART geformuleerde 
uitvoeringsprogramma wordt tweejaarlijks afgestemd op de woningbehoeften van alle dorpskernen. Eventuele benodigde middelen voor de 
peiling van woningbehoeften kunnen geput worden uit het algemene budget burgerparticipatie. Deze passende woningbouwprogramma’s 
worden jaarlijks betrokken bij het maken van prestatieafspraken met de plaatselijk werkende woningcorporaties, met aandacht voor 
verduurzaming van het vastgoed. 

 De bestaande uitbreidingsplannen in Eijsden, Margraten, Cadier en Keer, Sint Geertruid en Banholt worden in uitvoering gebracht, waarbij 
levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd. In de andere kernen wordt (middels bestemmingsplannen) woonruimte gecreëerd naar 
behoefte.  

 Aandacht is er voor herinvulling van leegkomende grote complexen. Daar waar zich de mogelijkheid voor doet, overweegt de gemeente in 
samenwerking met derden geschikte vrijkomende panden, complexen of boerderijen aan te kopen om woonappartementen (huur en koop) te 
realiseren.  

 Ten aanzien van bestaande koopwoningen wordt krachtig ingezet op het levensloopbestendig/aanpasbaar maken van de woningen en het 
omvormen tot energie neutrale woningen. 

 Uitgangspunt is dat de ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Daarvoor is uitbreiding van het aantal 
zorgwoningen in de huur nodig.  We spannen ons in om, zo mogelijk op basis van dorpsinitiatieven, op de lijn Gronsveld - St. Geertruid – 
Noorbeek in totaliteit 45 onzelfstandige zorgeenheden (in drie kleinschalige projecten) te realiseren, niet zijnde reguliere woningen, waarin 24-
uurs zorg verleend wordt.  
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 Wij stimuleren experimenten met vernieuwde woonvormen, waarbij arbeid, wonen en zorg worden gecombineerd. Of met kwalitatieve en 
duurzame tijdelijke woningen.  Particuliere initiatieven voor het samen wonen/zorgen van ouderen en gehandicapten worden ondersteund.  
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5)  Buitengewoon Buitengebied 
Het realiseren van een gezonde, duurzame balans tussen landschappelijke en economische waarden in het buitengebied met ruimte voor toerisme, 
recreatie en ontwikkeling van de agrarische sector is een thema waar wij allen zoekende in zijn hoe hieraan op verantwoorde wijze invulling te geven. 
De economische ontwikkeling met name in de agrarische sector zal hier een belangrijke rol spelen. Hier dient voldoende ruimte voor te blijven zodat 
het goed onderhouden landschap voor de toekomst ook behouden blijft. Gezien het spanningsveld tussen landschap en economie en de dilemma’s 
die hierbij optreden is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Raad en College om op een gedegen wijze te bepalen wat die balans voor de 
gemeente Eijsden-Margraten inhoudt.  

Economische en ruimtelijke ontwikkelingen moeten zoveel mogelijk passen in het duurzame bedrijfsmodel van het renderende landschap. De 
uitdaging is om (economische en ruimtelijke) ontwikkelingen in het buitengebied toe te staan en te stimuleren die passen in een duurzaam renderend 
landschap. In dit model wordt het landschap grotendeels onderhouden en beheerd uit de revenuen van het land zelf. De opbrengst die het land 
genereert vloeien terug naar het landschap zelf en voorziet de ondernemer/beheerder van levensonderhoud volgens de principes van een duurzaam 
economisch model. In het renderend landschap tasten de bedrijfsactiviteiten het landschap niet aan, maar bevorderen zij juist de intrinsieke 
karakteristieke uitstraling ervan en wordt het landschap duurzaam onderhouden.  

Aangezien het buitengebied de identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten mede vorm geeft, verwachten wij van het College, voortbouwende op 
de reeds aangenomen besluiten in de Raad, een duidelijke visie op het buitengebied, waarin met respect voor de kwaliteiten van het landschap, 
ruimte blijft voor ontwikkeling; een visie die in samenspraak met de samenleving en de raad wordt opgesteld.  

Meer specifiek wordt op korte termijn een procesvoorstel verwacht rondom de ruime agrarische bouwkavels en de eventuele ontwikkeling van grote 
stallen waarin de Raad nadrukkelijk via een raadsbrede vertegenwoordiging wordt meegenomen in het proces.  En waarin op basis van een gedegen 
inventarisatie en een (juridische) analyse van de problematiek, in dialoog met de sector (bij voorkeur middels keukentafelgesprekken), overgegaan 
wordt tot een verantwoorde aanpak rondom het duurzaam in balans brengen van landschappelijke en economische waarden in het buitengebied van 
Eijsden-Margraten.  
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Landschap is ons basiskapitaal en aantasting van de basiskwaliteiten staan wij niet toe. De uitdaging is om ontwikkelingen in het buitengebied toe te 
staan die bijdragen aan een duurzaam renderend landschap. In een renderend landschap wordt het landschap onderhouden uit de revenuen van 
het land zelf. Cittaslow en Bloesem van het Zuiden krijgen pas betekenis wanneer natuur en landschap ook daadwerkelijk worden beschermd.  
 
Actiepunten 

 De lopende inspanningen worden voortgezet: er wordt jaarlijks € 100.000 geïnvesteerd om het Landschap Ontwikkelingsplan Eijsden-Margraten 
in uitvoering te brengen. Hiermee wordt mede uitvoering geven aan de ambities van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.  

 We investeren in een goed onderhouden wandel- en fietspaden routenetwerk in het buitengebied met meer faciliteiten voor wandelaars, zoals 
wandelroutes, banken en picknickplaatsen. Daar waar het niet noodzakelijk is worden veldwegen niet geasfalteerd (evt. wel verhard).  

 We stellen een regionaal landschapsfonds in voor het behoud en onderhoud van ons Nationaal Landschap, in samenwerking met de provincie 
en andere gemeenten.  
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 We continueren de ontwikkelvisie ‘’Zuidelijk Maasdal’’. Door landschappelijke ontwikkelingen in het Maasdal wordt wateroverlast door stijging 
van het Maaspeil tegen gegaan. Economische en recreatieve mogelijkheden worden daarbij gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 We continueren de ontwikkelvisie ‘’Middenterras’’ met o.a. de Bemelerberg, Keerberg, mergelgroeve ‘t Rooth, de Vuursteenmijn, zonder het 
mooie landschap met zijn unieke droogdalen, hellingbossen en krijtland te exploiteren, maar inspanningen worden gericht op bescherming in 
combinatie met educatie. In ’t Rooth wordt alleen ruimte geboden voor activiteiten die passen bij het karakter van het gebied, zoals educatie.  

 Samen met natuurverenigingen en betrokken inwoners voeren wij waar mogelijk en passend een ecologisch bermbeleid en realiseren wij 
mogelijkheden voor bijenwelzijn. Daarnaast stimuleren we de aanplant van hagen en hoogstambomen. Hiervoor wordt een budget beschikbaar 
gesteld van € 20.000 euro per jaar.  

 Er wordt krachtig opgetreden tegen het oneigenlijk in gebruik nemen van de zgn. 2 meter stroken langs de wegen en het verwijderen van hagen. 
Hiervoor wordt voor 2018 en 2019 elk jaar 50.000 euro vrijgemaakt.  
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Agrarische sector. Binnen de agrarische sector is sprake van een grote dynamiek. Ook in de primaire sector komt het accent steeds meer te liggen 
op de kennisintensieve werkgelegenheid, de green life sciences. Steeds meer agrarische bedrijven beëindigen hun primaire activiteiten als gevolg 
van allerlei ontwikkelingen. Anderzijds vindt er bij de overgebleven agrariërs een schaalvergroting plaats. Om te voorkomen dat de sector slechts 
zijn heil zoekt in schaalvergroting moeten wij hen stimuleren tot een andere of aanvullende bedrijfsvoering. Vanuit landschappelijk oogpunt geniet 
behoud van grasland de voorkeur. Oog dient er te zijn voor de leegstandsproblematiek die er ontstaat rondom het vastgoed. In dat licht zien we het 
liefst initiatieven die bijdragen aan meer koeien/schapen in de wei. Maar ook zal gekeken worden naar kansen in de paardensector. 
De enkele fruittelers die onze gemeente nog rijk is, verdienen op zijn minst morele maar ook faciliterende ondersteuning. Dankzij onderling 
samenwerking kunnen zij hopelijk ervoor zorgen dat we de titel “Bloesem van het Zuiden” nog jaren met trots kunnen dragen. Ondanks 
internationale concurrentie zorgen zij immers voor gezond fruit uit eigen omgeving.   
 
Actiepunten 

 Om de kwaliteit van het Zuid-Limburgse landschap te borgen, moet er sprake zijn van een functioneel gebruik van de grond en een goed beheer 
van het buitengebied. Dat vraagt om een dynamisch en sterk voorwaardenscheppend agrarisch beleid. Ruimte wordt gecreëerd voor 
vernieuwing en verbreding van de agrarische productie zoals onder meer streekproducten en ontwikkeling van duurzame nieuwe economische 
activiteiten, die passen bij het karakter van de omgeving. Voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) dient een eenduidig beleid te komen; 
duurzaam en passend bij het karakter van de omgeving. Kleinschalige gemengde agrarische bedrijven stimuleren en faciliteren wij. Alsook 
functiewijzigingen van agrarische kavels als die functie past binnen het landschappelijke beleid met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De 
nieuwe kostendrager zal ook een (financiële) bijdrage moeten leveren aan de opwaarderingen van het landschap, ter plekke of elders via het 
gemeentelijk kwaliteitsfonds. 

 De fruitteelt is van belang. Fruittelers verdienen ondersteuning. Het inpassen van teeltondersteunende voorzieningen op verantwoorde locaties, 
ondersteunen wij. De fruitveiling krijgt ruimte om zich verder uit te breiden teneinde zich te handhaven. 

 Agrarische bedrijven met toekomstperspectief krijgen de ruimte om te ondernemen en zich te ontwikkelen zoals de markt dat verlangt. Een 
goede landschappelijke aankleding en inpassing is een voorwaarde. Echter we staan geen verdere ontsiering van het landschap door grote 
stallen toe. Grootschalige ontwikkelingen willen we op kwetsbare plekken in het landschap voorkomen. Om de ontwikkelingen binnen de 
agrarische sector goed te kunnen sturen is het van belang dat wij zowel bestuurlijk als ambtelijk continu blijven investeren in het vergaren van 
actuele kennis van de sector. We gaan in het kader van het project Buitengewoon Buitengebied op basis van een quick scan versneld ons 
focussen op het aanpakken van grootschalige ontwikkelingen op de meest risicovolle locaties en zo mogelijk in de vorm van pilots komen tot 
maatwerkoplossingen. Binnen dit project vindt tevens een definitiebepaling plaats rondom de begrippen grootschalige ontwikkelingen en 
risicovolle locaties. Het ontwikkelen van (nieuwe) bedrijventerreinen voor grootschalige ontwikkelbehoeften vanuit de sector worden op 
haalbaarheid onderzocht.  
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6)  Economie, Recreatie en Toerisme 

Recreatie en toerisme zijn een belangrijke economische pijler binnen de gemeente Eijsden-Margraten. In dat licht mag verwacht worden dat de 
gemeente een ondernemersklimaat schept met een duidelijke faciliterende gemeentelijke rol, waarin kansen voor recreatie en hoogwaardig toerisme 
verzilverd worden; kansen die uiteraard in harmonie zijn met ‘’dichtbij het leven’’.  

Van het College wordt een voorstel verwacht voor een toeristisch meerjaren actieplan. Dit plan wordt in samenspraak met de raad en op basis van 
co-creatie met de samenleving, met name met het ondernemersveld, tot stand gebracht en sluit aan bij de identiteit van de gemeente. Voor wat 
betreft (sport)evenementen wordt verwacht dat er een beleid gevoerd wordt, dat in balans is met het landschap en de leefbaarheid in de kernen. Bij 
deze afweging is een belangrijke positie voor de middenstand weggelegd.  
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Actiepunten 

 Economie zien we nadrukkelijk als een regionaal thema; regionale samenwerking is daarbij noodzakelijk. In dat licht zullen de middelen die 
vrijvallen rondom LED (Limburg Economic Development) gereserveerd blijven voor vraagstukken die zich voordoen om de regionale economie 
en de samenwerking op dat vlak te bevorderen. Blijvende aandacht wordt gegeven aan het bieden van voldoende werkgelegenheid. In dat licht 
wordt de samenhang tussen de beleidsvelden economie en arbeidsmarkt versterkt en wordt lokaal ondernemerschap gestimuleerd. Ten aanzien 
van het vraagstuk werkgelegenheid, worden inspanningen vanuit het beleidsveld participatie en economie nauw met elkaar verbonden.  

 Cittaslow zien we als een bevestiging van de filosofie ‘’Dichtbij het Leven’’ die de gemeente Eijsden-Margraten naleeft en het DNA dat deze 
gemeente herbergt. Voor het uitdragen van de Cittaslow-gedachte wordt jaarlijks  25.000 euro beschikbaar gesteld. 

 Er wordt in samenspraak met de raad en de samenleving een toeristisch meerjarenprogramma voor 4 jaar opgesteld, waaruit jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma wordt gedestilleerd. Wij richten ons daarbij op een goede balans tussen de toeristische bedrijvigheid en het belang van 
onze inwoners. We hebben aandacht voor profilering van toerisme, ook samen met Voeren.  

 Het is aan de markt om te investeren in de kwaliteit van toeristische accommodaties. De gemeente faciliteert initiatieven die een verbetering 
voor de omgeving opleveren. De gemeente ondersteunt projecten, waarbij ondernemers gezamenlijk een kwaliteitsslag maken en/of inspelen 
op nieuwe behoeften. Er wordt 15.000 euro per jaar beschikbaar gesteld om kennis en expertise aan te bieden om de gewenste kwaliteitsslag in 
de bedrijfsvoering van toeristische ondernemers te bevorderen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het bewerkstelligen van een 
kwaliteitsimpuls van bestaande (verouderde) vakantiebungalowparken en campings in onze gemeente.  
Toeristische ondernemers worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het leefgenot van de omwonenden. Voor wat betreft 
ontwikkelingen rondom het fenomeen AirB&B wordt op korte termijn beleid geformuleerd hoe hiermee om te gaan.  

 We willen een fiets- en wandelgemeente zijn, waarbij een gezonde balans nagestreefd wordt tussen de sportevenementen die gehouden 
worden enerzijds en het belang van onze inwoners en ondernemers anderzijds. Wij beperken ons dan ook tot het actief ondersteunen van drie 
reguliere wieleractiviteiten, zijnde het Jeugdwielercriterium, Bart Brentjes tour en de Volta Classic en ontzien hierin het Maasdalgebied. In het 
kader van het op de kaart zetten van Eijsden-Margraten zullen we samen met de Lijn 50 gemeenten of Maastricht ons kandidaat stellen voor de 
organisatie van het NK wielrennen in 2019, 2020 en 2021. Hiervoor wordt 25.000 euro per jaar vrijgemaakt. Tevens stelt Eijsden-Margraten zich 
ten aanzien van de Bart Brentjens wielerwedstrijd in 2020 kandidaat voor het EK Mountainbiken. In dat kader wordt in 2020 het reguliere 
budget van de Bart Brentjens wedstrijd opgehoogd met 25.000 euro. Eventuele participatie in de organisatie van de IronMan wordt nader 
bepaald op basis van een evaluatie van het evenement die afgerond dient te zijn voor 1 september 2018. Voor wat betreft te vergunnen 
toertochten en overlastgevende evenementen wordt in overleg getreden met het Huis van de Sport om deze binnen onze gemeente in omvang 
terug te dringen.   

 Voor wat betreft de trambaanroute sluiten we aan bij hetgeen in het raadsprogramma is vastgelegd. Derhalve geven we de burgerparticipatie 
op basis van de ingestelde werkgroepen en de daaraan gekoppelde klankbordgroep, een kans en zullen recht doen aan de resultaten die vanuit 
de klankbordgroep worden opgeleverd. Indien er uit het traject van deze burgerparticipatie geen eenduidig advies volgt, dan is er als het ware 
sprake van een vrije kwestie en is de raad aan zet om te bepalen hoe om te gaan met de trambaanroute. 
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 Ter versterking van recreatie en toerisme, onderzoeken we de mogelijkheden van gratis openbaar busvervoer voor de recreanten in het 
Heuvelland. 

 De vraag van de Aldi met betrekking tot vestiging op het voormalige terrein van de fruitveiling aan de Rijksweg te Margraten wordt positief 
benaderd maar wel gekoppeld aan de voorwaarden dat zorggedragen wordt voor een passende herinvulling van de vrijkomende locatie. Alsdan 
zullen ook de herontwikkelingsmogelijkheden van de huidige locatie en het aangrenzende gebied integraal worden onderzocht. 

 Wij stimuleren en faciliteren de aanleg van internet en camerabewaking op de drie bedrijventerreinen. De hoogte van de financiële bijdrage 
betreft eenmalig 50.000 euro.  
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7)  Klimaat en energie 

Op grond van het vastgestelde klimaat en energiebeleidsplan, zal de komende raadsperiode hieraan een stevige impuls gegeven dienen te worden. 
Hoewel de Raad zich er van bewust is dat de opgaven rondom klimaat en energie een proces van jaren is, dient gezien de complexiteit van de opgave 
niet achterover geleund te worden. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij samen met de samenleving (inwoners, ondernemers, organisaties 
en andere overheden) naast het creëren van bewustwording ook concreet aan de slag gaat.  

Wij verwachten van het College dat, in samenspraak met de samenleving en de raad, een realistisch en uitvoerbaar ‘’meerjaren 
uitvoeringsprogramma klimaat en energie’’ wordt uitgewerkt en uitgevoerd. In het uitvoeringsprogramma wordt opgenomen op welke wijze Eijsden-
Margraten de komende jaren invulling gaat geven aan de klimaat- en energieopgaven. Verwacht wordt dat bij de uitwerking het College zich niet 
beperkt tot het inzetten van de gangbare, traditionele oplossingen, maar zeker open blijft staan voor creatieve en innovatieve mogelijkheden die de 
komende jaren zich zullen voor doen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat in het Klimaatakkoord komt te staan dat Gemeenten in 2021 
een plan klaar moet hebben hoe ze op wijkniveau (per kern) alle woningen van het gas gaat halen. 

Actiepunten  

 In samenspraak met de samenleving en de raad, wordt een realistisch en uitvoerbaar ‘’meerjaren uitvoeringsprogramma klimaat en energie’’ 
uitgewerkt. Hiervoor wordt bovenop de reeds beschikbare budgetten voor de jaren 2018, 2019 en 2020 respectievelijk 50.000, 125.000 en   
125.000 euro per jaar extra vrijgemaakt voor inzet personele capaciteit en het uitvoeren van activiteiten. Daarnaast komt er in aanvulling op het 
lopende zonnepanelenproject voor lokale duurzaamheidsprojecten (zoals bijvoorbeeld dubbel duurzaam, asbest eraf zonnepanelen erop, 
uitbreiding zonnepanelenproject, project aardwarmte) ter grootte van 3 mln. euro een stimuleringsfonds dat revolverend van aard zal zijn. 

 Duurzaam bouwen en duurzame projecten worden gestimuleerd (maar niet ten koste van de kwaliteit van ons landschap). Ingezet wordt op het 
verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en initiatieven rondom onder meer zonnepanelen, energiebesparing, CO2 reductie, biomassa en 
innovatieve opwekking van duurzame energie, op eigen terrein opvangen van regenwater en het planten van klimaatvriendelijke bomen. Naast 
voorlichting richting inwoners wordt ook nadrukkelijk bekeken op welke wijze zij ontzorgd kunnen worden rondom het treffen van maatregelen 
op het gebied van klimaat en energie. In dat licht zal het gemeentelijke zonnepanelenproject uitgebreid worden met het aanbieden van 
bijvoorbeeld een aardwarmteproject. Openbare verlichting wordt alleen toegestaan daar waar dit nodig is voor de veiligheid, bij voorkeur 
werkend op sensoren. Voor wat betreft de aanleg van zonnevelden wordt afstemming gezocht met provinciale beleidskaders. 

 Er wordt een plan samengesteld t.b.v. de doelstellingen ''alle woningen van het gas''. 

 We gaan inzetten op het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen en starten hierbij met het uitvoeren van een quick-scan waarna 
bepaald zal worden hoe hieraan invulling te geven.  

 Afvalpreventie wordt gestimuleerd in het streven naar een circulaire economie.   

 Er komt een concreet voorstel om de gebruiker van water te laten betalen naar rato van het geloosde afvalwater op de riolering. Dit geldt voor 
particulieren, bedrijven en verenigingen. 
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 Er wordt een plan uitgewerkt om vergroening van de (voor)tuinen te stimuleren. Jaarlijks wordt 20.000 euro vrijgemaakt voor onder meer 
communicatie, creëren van bewustwording en het stimuleren van aanplant met daartoe de meest geschikte begroeiing.  

 Bedrijven die binnen de gemeente luchtverontreiniging veroorzaken worden hierop aangesproken. Tevens bevorderen we richting mede-
overheden dat zij de bronnen, die luchtverontreiniging binnen onze gemeentegrenzen veroorzaken, aanspreken om de vervuiling aan te pakken. 

 Via voorlichtingscampagnes worden de veroorzakers van gegronde overlast van houtstook, kachels en barbecues aangesproken. We 
onderzoeken de mogelijkheden om hiertegen maatregelen te treffen.  

 Langs de A2 bij Gronsveld en Mariadorp bevordert de gemeente in de vorm van beplanting actief geluids- en milieubeschermende maatregelen. 
Hiervoor wordt een budget vrijgemaakt van 50.000 euro.  

 We blijven aandringen op sluiting van de kerncentrale Tihange. De compostfabriek in Lixhe blijven we monitoren en zonodig aanspreken op 
stankoverlast. In overleg met Provincie en Rijk zullen hierin de benodigde acties ondernomen worden.  
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8)  Omgevingswet 
Naar verwachting wordt op 1 januari 2021 de Omgevingswet van kracht. Het jaar 2018 is het moment om het ambitieniveau te bepalen en te 
inventariseren welke acties nodig zijn om in de toekomst volgens de geest van de Omgevingswet te kunnen werken. Hoewel in Lijn 50verband 
gezamenlijk stappen worden gezet rondom de implementatie van de Omgevingswet, wordt van het College op korte termijn een plan van aanpak 
verwacht waarin inzichtelijk gemaakt wordt wat dit betekent voor de vigerende bestemmingsplannen. Dit is noodzakelijk vanwege de omvangrijke 
operatie waar de gemeente de komende jaren voor komt te staan en de korte termijn waarbinnen de omgevingswet dient te zijn geïmplementeerd. 
Verwacht wordt dat vanuit Eijsden-Margraten krachtig ingezet wordt op dit dossier door zelf richting en koers te bepalen en hierin het voortouw te 
nemen.  

Actiepunten  

 We gaan een Omgevingsvisie opstellen die vertaald kan worden in een uniform, transparant en flexibel omgevingsplan voor alle kernen en het 
buitengebied van onze gemeente. Daarbij vragen we de inwoners, organisaties en bedrijven in een vroeg stadium om hun mening en ideeën. 
Inwoners en ondernemers krijgen zo meer invloed op de inrichting en het gebruik van hun leefomgeving. Bij het opstellen van de 
Omgevingsvisie zal een koppeling gelegd worden met het project ‘’herijking strategische visie’’. 

 Met digitalisering wordt een forse slag gemaakt zodat ondernemers, inwoners en initiatiefnemers snel digitaal kunnen beschikken over volledige 
en juiste informatie en over de regels die gelden in hun leefomgeving. Hierbij wordt aansluiting gezocht met het Digitaal Stelstel Omgevingswet 
(DSO) en afgestemd met de Lijn 50 gemeenten. Om dit kracht bij te zetten wordt voor de jaren 2020 en 2021  per jaar 150.000 euro vrijgemaakt. 
Met het opstellen van een implementatieplan wordt reeds nu gestart. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, worden verantwoord via de 
Burap.   
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9)  Openbare Orde en Veiligheid 
De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid. In dat licht wordt van het College verwacht dat zij de komende raadsperiode 
blijft investeren in: 

 een veilige woon-, leef- en werkomgeving (verkeersveiligheid, veel voorkomende criminaliteit zoals inbraken en diefstal, de overlast van weg- en 
vliegverkeer en het onveiligheidsgevoel vanuit bijvoorbeeld Tihange); 

 evenementen, bedrijvigheid en veiligheid, (veilig ondernemen en veilige evenementen); 

 jeugd en veiligheid (alcohol en drugsgebruik, veiligheid in en om de school). 

 fysieke veiligheid (rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandveiligheid, gevaarlijke stoffen). 

 integriteit en ondermijning (bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit, polarisatie en radicalisering). 
 

Actiepunten 

 Ondermijning (de verwevenheid van boven- en onderwereld) is een indringend vraagstuk dat aandacht verdient.  

 Drugs en drugsoverlast worden niet getolereerd. We verzetten ons krachtig tegen eventueel voor onze gemeente en inwoners nadelig gewijzigd 
coffeeshopbeleid van de gemeente Maastricht. 

 Tegen overlast in het bijzonder op pleinen, jeugdhonken en ontmoetingsplaatsen wordt naast het treffen van preventieve maatregelen daar 
waar nodig actief opgetreden. We staan voor een integrale aanpak met verschillende disciplines.  

 We treden op tegen diegenen die zich schuldig maken aan het laten verloederen van de openbare ruimte daar waar overlast aan de orde is. 
Hiertegen voert de gemeente een lik-op-stuk-beleid. Hondenpoepoverlast wordt aangepakt. Maar ook gaat de gemeente actief optreden tegen 
verloederde en leegstaande panden en zal zelf de eigen leegstaande overbodige accommodaties slopen of tegen een reële prijs verkopen.  

 De gemeente neemt met betrekking tot huiselijk geweld concrete initiatieven voor een structurele aanpak, in samenwerking met politie, justitie 
en hulpverlening. 

 De gemeente houdt een overzicht van risicovolle bedrijvigheden en activiteiten actueel bij. De aanpak rondom de gemeentelijke inspectie van 
bedrijventerreinen wordt gecontinueerd en selectief geïntensiveerd.  

 Vanwege de overlast die mensen ervaren in hun directe woonomgeving, is meer toezicht op straat nodig, door de inzet van bijzondere 
opsporingsambtenaren en de inzet van de (zichtbare) wijkagent. Wij gaan meer BOA’s inzetten en volstaan niet meer met het zogeheten 
“piepsysteem” (= niet pas bij een publieke klacht handhaven). We onderzoeken of dit via een reallocatie binnen de vigerende personeelsstaat 
kan worden ingevuld.  De hiervoor benodigde capaciteit wordt gebaseerd op een uitvoeringsprogramma waarin de veranderende werkwijze is 
verwerkt. Dit plan wordt inclusief financiële implicaties opgeleverd uiterlijk januari 2019.  
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10)  Samenwerking 
Eijsden-Margraten kiest primair in combinatie met samenwerking voor zelfstandigheid. Uitgangspunt voor samenwerking vormt de autonomie en de 
identiteit van de gemeente Eijsden-Margraten. Op grond van dit uitgangspunt staat de gemeente open voor het verdiepen en verder uitbouwen van 
de (eu-)regionale samenwerking middels het voeren van een stevige regio-agenda op samenwerking. 

Van het College wordt verwacht programmatisch een regio-agenda op samenwerking uit te werken en dit organisatorisch adequaat te verankeren, 
zowel bestuurlijk als ambtelijk, waarbij de gemeentelijke taken die bijdragen aan het versterken van het DNA ‘’dichtbij het leven’’ en Cittaslow-
gedachte in afstemming met en bij voorkeur in samenwerking met de Lijn 50 gemeenten opgepakt worden. Het College wordt opgeroepen om 
verdere samenwerking te verbreden richting Maastricht/Heuvelland. Binnen dit samenwerkingsverband zijn namelijk binnen het sociaal domein 
goede ervaringen opgedaan en positieve resultaten behaald. Ook wordt opgeroepen om de samenwerking te verbreden in euregionaal verband.    

 
Actiepunten 

 De schaalgrootte van Eijsden-Margraten, na de fusie in 2011, is voldoende om onze gemeente in de toekomst zelfstandig te laten blijven.  

 We zetten in op bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten in Zuid-Limburg die daadwerkelijke meerwaarde heeft. De samenwerking zal, 
waar het gaat om de strategie, alle Zuid-Limburgse gemeenten moeten omvatten. Voor de te volgen tactiek zullen de drie Zuid-Limburgse 
deelregio’s tot afspraken moeten komen en de uitvoering zal moeten worden overgelaten aan de gemeenten. 

 De  samenwerking met de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals middels Lijn 50 zetten wij krachtig programmatisch voort met projecten die voor 
alle drie de gemeenten van belang zijn. Dat laat onverlet dat we blijven samenwerken in de regio Maastricht/Heuvelland.  

 Overleg en samenwerking met onze Belgische buren Voeren en Visé is vanzelfsprekend. Bij samenwerking behoort ook het elkaar wijzen op 
grensoverschrijdende problemen.  

 De gemeenteraad bieden wij meer zicht op de gemeenschappelijke regelingen zodat de raad aan het stuur blijft. Samen met de Raad wordt 
onderzocht op welke wijze de betrokkenheid vergroot kan worden. Als eerste stap worden de vergaderstukken voor de algemene besturen 
gepubliceerd in Ibabs. 
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11) Dienstverlening 
Bestuur, staat ten dienste van de inwoners. Goede communicatie tussen inwoners en gemeente is de belangrijkste voorwaarde voor een transparant 
bestuur. Duidelijkheid, kwaliteit en een korte doorlooptijd staan centraal in onze serviceverlening.  

 

Actiepunten 

 Er wordt een dienstverleningsvisie uitgewerkt. De één loket gedachte is het uitgangspunt bij de gemeentelijke dienstverlening. Klachten en 
meldingen van inwoners worden door de gemeentelijke organisatie snel en doeltreffend afgehandeld. Het gemeentelijke digitale 
dienstenaanbod wordt verder uitgebreid; gewerkt wordt aan een optimale digitale snelweg om onze inwoners van dienst te zijn. 

 Participatie van de inwoners bij gemeentelijke projecten staat hoog in het vaandel. De gemeentelijke service - van zowel raad, college als 
ambtenaren - naar de burgers toe moet gebaseerd zijn op het principe: “Ja, mits...” en niet “Neen, tenzij...” In een meer zelforganiserende 
samenleving, hoort een gemeente die tegen lage kosten en met goede service snelle diensten verleent. Een gemeente die vooral specifieke en 
extra ondersteuning geeft aan die inwoners, die het nodig hebben. 

 Er blijft een gemeentelijk Servicecentrum in Eijsden. Het huidige servicecentrum wordt zo mogelijk verplaatst naar het Groene Kruisgebouw. 
Hiervoor wordt vooralsnog een bedrag van 150.000 euro gereserveerd. In het kader van het stimuleren van het verduurzamen van het Groene 
Kruisgebouw zal bij vestiging van het servicecentrum de gemeente hierin een bijdrage leveren dat gerelateerd is aan de provinciale bijdrage met 
een maximum van 75.000 euro. Tevens zal op basis van een behoefteonderzoek de noodzaak voor het verruimen van de openingstijden, al dan 
niet in de avonduren, van het servicecentrum in kaart gebracht worden.  

 We staan voor een duidelijke en goede communicatie via digitale en papieren media en via de gemeentelijke website. De gemeentelijke 
berichten worden voor wat betreft de weekbladen uitsluitend nog gepubliceerd in het weekblad ‘’de Etalage’’. Het budget voor 
publicatie/communicatie wordt gehandhaafd op € 40.000 euro op jaarbasis.  

 We staan voor het afschaffen van overbodige regelgeving, voor verkorting van procedures, het verminderen van vergunningen en het verkorten 
van doorlooptijden binnen de gemeente. Bij het formuleren van nieuw beleid staat deregulering derhalve voorop. 
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12)  Financiën  
Wij staan voor een solide financieel meerjarig beleid met zo laag mogelijke lasten voor inwoners en ondernemers. Wij zorgen voor een transparante 
begroting waarin cijfers op een leesbare manier worden gepresenteerd.  

 
Actiepunten 

 Het College geeft de komende vier jaren bij het behandelen van de bestuursrapportages, de begroting (in november) en de jaarrekening (in 
juni/juli) inzicht in de voortgang van de uitvoering van het Raadsprogramma 2018 – 2022 en legt daar verantwoording over af. Het 
Raadsprogramma maakt daarmee voor de gemeenteraad integraal onderdeel uit van de beleidscyclus. Het projectenboek wordt gecontinueerd. 

 De gemeentelijke belastingen stijgen niet hoger dan de inflatie. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn kostendekkend. 

 We gaan uit van het profijtbeginsel: diegene die van een gemeentelijke dienst of voorziening gebruik maakt, betaalt voor de daarmee gemoeide 
kosten. Voor het domein toerisme worden zowel de inkomsten als de uitgaven herkenbaar gemaakt en zullen de parameters voor 
kostentoerekening inzichtelijk gemaakt worden, zodat toegewerkt kan worden naar kostendekkendheid. Over de hoogte van het tarief vindt 
afstemming plaats met de Lijn 50 gemeenten. Eventuele meeropbrengsten worden ingezet binnen het toeristisch domein.  
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BIJLAGE Financieel overzicht  

 

Onderwerp 
Investering 
exploitatie 

Investerings-
bedrag Startjaar jr 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal 

Upgraden bestaande dorpspleinen exploitatie    25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 225.000 

Kindvriendelijke woonomgeving met 
speelveldjes exploitatie    10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 90.000 

Verbeteren busvervoer exploitatie    10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 90.000 

Nieuwe knooppunten wandel- en 
fietsroutes exploitatie    25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 225.000 

Fietspad St-Geertruiderweg - De Bukel investering 2.000.000  2018 50  40.000 40.000 40.000 40.000 160.000 

Fietspad Margraten - Valkenburg investering 1.000.000  2019 50   20.000 20.000 20.000 60.000 

Fietsoversteek Industrieweg-
Emmastraat  investering 

                                     
500.000  2019 50   10.000 10.000 10.000 30.000 

Multifunctionele accommodaties  exploitatie    60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000 

In stand houden reserve SOVSO School reserve 1.500.000  2018  -     - 

Zwemlessen stimuleringssubsidie exploitatie    10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 90.000 

Subsidie "kwijtschelden" 
verbouwingsleges cultureel erfgoed exploitatie    2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 22.500 

Project Fort Navagne exploitatie    15.000     15.000 

Renovatiebijdrage beeldbepalende 
panden exploitatie    10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 110.000 

Visitor Center + exploitatie     25.000 25.000 25.000  75.000 

Landschap Ontwikkelingsplan  
Eijsden-Margraten exploitatie    100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

Aanleg hagen en hoogstambomen exploitatie    10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 90.000 

Bestrijden oneigenlijk gebruik  
2 meter stroken langs wegen exploitatie    50.000 50.000    100.000 

NK Wielrennen exploitatie     25.000 25.000 25.000  75.000 

EK Mountainbiken exploitatie      25.000   25.000 

Iron man exploitatie     pm pm pm pm - 

Kennisverbreding en netwerken binnen 
toeristische sector exploitatie    10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 90.000 
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Cittaslow exploitatie    12.500 25.000 25.000 25.000 25.000 112.500 

ICT en camera’s op bedrijventerreinen exploitatie    50.000      

Personele capaciteit en uitvoeren van 
projecten duurzaamheid exploitatie    50.000 125.000 125.000   300.000 

Revolving fonds duurzaamheid Investering 3.000.000  2018        

Vergroening (voor)tuinen exploitatie    10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 90.000 

Geluids- en milieubeschermende 
maatregelen door beplanting A2  exploitatie    10.000 40.000    50.000 

Digitalisering info en regelgeving 
leefomgeving exploitatie      150.000 150.000  300.000 

Publicaties weekblad exploitatie     40.000 40.000 40.000 40.000 160.000 

Servicecentrum Eijsden investering    150.000  2019 30   5.000 5.000 5.000 15.000 

Subsidie verduurzaaming 
servicecentrum Eijsden exploitatie     75.000    75.000 

Belastingen in lijn met inflatie  (=1,5%) exploitatie  2019   75.000 75.000 75.000 75.000 300.000 

Belastingen in lijn met inflatie  (=1,5%) exploitatie  2020    75.000 75.000 75.000 225.000 

Belastingen in lijn met inflatie  (=1,5%) exploitatie  2021     75.000 75.000 150.000 

Belastingen in lijn met inflatie  (=1,5%) exploitatie  2022      75.000 75.000 

Burgerparticipatie (bundelbudget) exploitatie    25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 225.000 

Herijken Strategische visie investering   100.000  2018 5  20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 

Trambaanroute investering   400.000  2019 50   8.000 8.000 8.000 24.000 

     495.000 1.000.000 1.128.000 1.053.000 928.000 4.604.000 

 reserve 
                     

1.500.000    - - - - - - 

 exploitatie 
                                    

-      495.000 940.000 1.025.000 950.000 825.000 4.235.000 

 investering 
                     

7.550.000    - 60.000 103.000 103.000 103.000 369.000 

     495.000 1.000.000 1.128.000 1.053.000 928.000 4.604.000 

 

Reeds 
bestaande 
Dekking    -175.000 -200.000 -205.000 -205.000 -205.000 -990.000 

 

Subtotaal 
effect    320.000 800.000 923.000 848.000 723.000 3.614.000 
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  Het bestuursakkoord 2018 – 2020 wordt 29 mei 2018 aangeboden en onderschreven door de volgende personen van het CDA en EML 
 

Dhr. J.E.M. (Jos) Custers 
 
 
Dhr. G.J.M. (Gerry) Jacobs 
 
 
Dhr. E.S.H.J. (Erwin) Debie 
 
 
Dhr. P.A.F.J. (Peter) Hendriks 
 
 
Mw. N.H.G.M. (Nadine) Huids 
 
 
Dhr. J.P.M. (Jos) Oostenbach 
 
 
Dhr. A.M.M.H. (Armand) Opreij 
 
 
Dhr. R..A.L.W. (Roger) Ritzen 
 
 
Dhr. F.T.C. (Frans) van de Weerdt 
 
 
Mw. H.W.M.J. (Ine) Weerts-Drummen 
 
 
Mw. N.M.M. (Nicolle) Crapels 

Dhr. C.A.C.N. (Chris) Piatek 
 
 
Dhr. W.H.J. (Wiel) Dreessen 
 
 
Dhr. W.W.L. (Lambert) Damzo 
 
 
Dhr. R.J.M. (Roger) Geelen 
 
 
Dhr. R.J.M. (Rob) Hermans 
 
 
Mw. M.H.J. (Maria) Janssen-Rutten 
 
 
Dhr. R.V.J. (René) Janssen 
 
 
Dhr. F.H.A.M. (Frans) Erkamp 
 
 
Dhr. J.A.M. (John) Nelissen 
 
 
Dhr. J.W. (John) Willems 
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