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Sociaal Eijsden-Margraten 

In 2017 hebben we de sociale structuur versterkt door een stevige uitvoering van het sociaal beleid. 

Preventie en vroegsignalering waren belangrijke speerpunten. In regionaal verband is gewerkt aan 

een uitvoeringsprogramma, gericht op het versterken van de eigen kracht en het betrekken van 

ketenpartners. Ook hebben we de huiskamerprojecten voor ouderen uitgebreid in Margraten, Cadier 

en Keer, Banholt, Noorbeek, Mheer, St. Geertruid, Eijsden, Oost-Maarland en Mesch. Vanuit 

duurzaamheid hebben wij aangestuurd op het gebruik van bestaande accommodaties. Daarbij is de 

voorkeur van de vrijwilligers meegenomen. De buurtcoaches zijn actief de buurt ingegaan. Zij sluiten 

aan bij initiatieven en faciliteren ook tal van culturele dorpsactiviteiten. Resultaten hiervan zijn de 

kunstcarrousel, het kunstcafé, Jongeren op gezond gewicht, de beweegmarkt en de ondersteuning 

van de Sportraad. De raad heeft het accommodatiebeleid geactualiseerd en vastgesteld. Dat 

betekende een koerswijziging waarbij niet langer wordt gekoerst op privatisering. 

Economische en landschappelijke structuurversterking 

In 2017 hebben we verdere stappen gezet met betrekking tot de uitvoering van het  

landschapsontwikkelingsplan tot uitvoering gebracht door het opwaarderen en aanleggen van kleine 

landschapselementen in onder andere de omgeving van Bemelen, Mesch en Cadier & Keer. We 

hebben onze recreatieve structuur verbeterd. Voor onze cultuurhistorie zijn we aan de slag gegaan 

met de aanvraag voor het vernieuwen van de Vuursteenmijn in Rijckholt en het verbeteren van het 

Kruiswegpark te Cadier & Keer. Beeldbepalende panden en ons immaterieel erfgoed in de vorm van 

de nationale erfgoedstatus ‘Stroopkoken’ zijn geïnventariseerd. In 2017 hebben we door middel van 

de deelname aan diverse events de verbinding gezocht met het “ondernemerschap in de 

streekgastronomie”, zoals het stimuleren van “la Saison Culinaire de l' Euregio”. We hebben 

ondersteuning verleend bij de start van het kennis- en expertisecentrum Presidium Limburgs 

Ambachtelijk Stroop. 

Regionale samenwerking 

2017 stond ook in het licht van de samenwerking tussen de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en 

Eijsden-Margraten. Deze drie gemeenten vormen samen de Lijn 50 gemeenten. We zijn van start 

gegaan met een gezamenlijke agenda met uiteenlopende projecten op het gebied van toerisme en 

evenementen. Ook op het gebied van de nieuwe Omgevingswet is een Lijn 50 samenwerking 

opgepakt. 

Dienstverlening 

Om de dienstverlening laagdrempeliger te maken zijn bij het Klant Contact Centrum in 2017 de digitale 

modules voor aangifte geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizingen in gebruik genomen. Eind 

december 2017 kwam zelfs 80% van alle verhuizingen digitaal binnen. Ook dit jaar worden de 

mogelijkheden van onze digitale dienstverlening verder verruimd. 

 



 
Woningbouwontwikkeling 

In verschillende dorpskernen worden woningbouwprojecten gerealiseerd. Wij noemen hier de vier 

belangrijkste bouwprojecten uit 2017.  

 In het centrum van Margraten (voormalig schoolgebouw) is gestart met de aanleg van de 
bouwwegen, de riolering en 34 parkeerplekken. De realisatie van de 11 woningen is eind 2017 
gestart en de woningen worden in 2018 opgeleverd. Na de oplevering van de woningen wordt 
de infrastructuur afgerond en wordt het project Herontwikkeling Kern Margraten afgerond. 

 In het bestemmingsplan Heiligerweg in Margraten is gestart met de voorbereiding van 39 
woningen die gedeeltelijk in 2018 worden opgeleverd. 

 In het bestemmingsplan Poelveld in Eijsden worden maximaal 650 woningen gerealiseerd. 
Eind 2017 waren er nog circa 30 kavels beschikbaar voor de verkoop. 

 In woningbouwproject Veldje in Eijsden zijn de flats/duplexwoningen grotendeels gesloopt.  
Woningstichting Servatius heeft de opstalontwikkeling van de woningen overgedragen aan 
BPD Bouwontwikkeling. Er worden 35 woningen gerealiseerd waarvan 15 appartementen in 
de sociale huursector. De woningen aan de noord- en westzijde zijn opgeleverd en in gebruik 
genomen. 

 

Openbare ruimte 

Bij wegreconstructies is de vernieuwing van wegen in de meeste gevallen gelijktijdig opgepakt met de 

renovatie van riolen. In 2017 is gestart met de voorbereiding en uitvoering van diverse reconstructies. 

Voorbeelden zijn het watersysteem Banholt, de Kampweg in Gronsveld, Van Eynattenstraat in 

Margraten en het verkeersveilig maken van de Kloppenbergweg en de Oosterweg, In totaal is er voor 

een totaal bedrag van 2,8 mln. beschikbaar gesteld. De uitvoering gaat verder in 2018.  


