
Buitengewoon buitengebied
Denk mee over de toekomst van uw omgeving

De laatste tijd zijn er veel berichten in de media verschenen over ons mooie buitengebied, onder 
andere over nieuwe stallen, de rol van de agrarische sector, de beleving van het buitengebied en 
een Unesco status. Het gebied staat dus volop in de schijnwerpers! De gemeenteraad van Eijsden-
Margraten wil een duidelijke visie op de toekomst van het buitengebied ontwikkelen. Een visie waarin 
ruimte is voor ontwikkeling, met respect voor het landschap. We hebben u nodig om tot deze visie te 
komen. Als eigenaar of gebruiker van het buitengebied weet u tenslotte als geen ander wat er speelt 
en leeft. Daarom willen we graag een persoonlijk gesprek met u inplannen, waarin u kunt meepraten 
over uw omgeving.

Voor wie?
In het buitengebied van onze gemeente liggen 220 percelen met de bestemming agrarisch bouwka-
vel. We nodigen graag eigenaars en gebruikers uit om mee te praten over de toekomstvisie, ook als er 
geen agrarisch bedrijf op uw kavel is gevestigd. 

Waarom?
Of u nu ter plaatse een bedrijf exploiteert of niet, wij willen graag weten wat er speelt en hoe u de 
toekomst van uw kavel en de omgeving ziet. Praat mee over de ontwikkelingen in het buitengebied, 

de agrarische sector én uw individuele situatie.

Hoe werkt het? 
Richard Smeets (bovenste foto) of Bram Derikx (onderste foto) van Werkbank BV gaat 
met u het gesprek aan. Beiden zijn goed bekend met de regio, hebben ruime ervaring 
en affiniteit met ons buitengebied en beschikken over relevante agrarische- en 
gebiedskennis. Binnenkort belt een medewerker van Werkbank BV u op om een 

persoonlijk gesprek in te plannen. Vóór het gesprek ontvangt u een aantal vragen, 
zodat u zich kunt voorbereiden.  

Wanneer? 
De gesprekken vinden plaats van juni tot en met september 2018. 

Het vervolg
De individuele gesprekken zijn de start van een groter traject. Hierin gaan we met meer 

gebruikers van het buitengebied de dialoog aan. Over het verdere verloop van dit traject 
zullen we u, en ook alle andere gebruikers en bewoners van ons buitengebied, nog uitvoe-

rig informeren.

Uw inbreng stellen we zeer op prijs. Daarom hopen we dat u van deze gelegenheid gebruik maakt 
om mee te praten over de toekomst van ons mooie buitengebied!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Eijsden-Margraten
buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl 


