Nieuwsbrief 5, 20 mei 2019

Kernwaarden Buitengewoon Buitengebied
Diversiteit, Authentiek, Ondernemend, Rust en Daadkrachtig bestuur en burger
zijn de kernwaarden van het project Buitengewoon Buitengebied. Maar wat betekenen
deze kernwaarden? Tijdens de dialoogavond op dinsdag 26 februari werden de definities
van de kernwaarden gepresenteerd en werd vooruit geblikt op het vervolgproces.

Dialoogavond
In een feestelijk versierde zaal in het Cultureel Centrum Eijsden vond de dialoogavond Buitengewoon
Buitengebied plaats. De avond startte met een terugkoppeling van de Ontwikkeltafels. Daarna werden
de definities van de kernwaarden Buitengewoon Buitengebied gepresenteerd. Vervolgens was het
publiek aan de beurt om hun mening te geven over de definities. Er is een verhelderende discussie
gevoerd over de kernwaarden en het proces. Alle deelnemers willen wij hartelijk bedanken voor hun
inbreng! De naar voren gebrachte ideeën worden meegenomen in de vervolgstappen. Op 28 mei
besluit de gemeenteraad over de vaststelling van de kernwaarden.
Onze huisvlogger, Twan Vinken, heeft een sfeerimpressie samengesteld van de dialoogavond. Deze
kunt u hier bekijken.

Waar willen wij naartoe?
In onze eerste nieuwsbrief is het Buitengewoon Buitengebied proces toegelicht. Met vaststelling van
de kernwaarden door de raad zijn de stappen 1 en 2 afgerond.
We gaan daarna door naar stap 3 waarbij wij kansen en dilemma’s afwegen. Welke mogelijkheden
zijn er en wat moeten we wel en niet doen? Vervolgens wordt gestart met het opstellen van het
manifest waarin de kansen worden benoemd die waargemaakt kunnen worden. Maar waar ook
aandacht is voor de ontwikkelingen die we willen afremmen of zelfs niet meer volgen. Hierover gaan
we wederom met de samenleving in gesprek.

Doe mee: Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch
Het gebied dat zich binnen onze gemeente uitstrekt van Bemelen tot Mesch, waar het Maasdal
overgaat in het hoogterras, noemen we het Middenterras. Ontwikkelingen in het gebied tussen
Bemelen en Mesch en de grote landschappelijke waarden binnen dat gebied vragen om aandacht.
Daarom gaat de gemeente Eijsden-Margraten een visiedocument opstellen: de zogenaamde
‘Gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch’.
Daar hebben we u voor nodig. Als gebruiker of als belanghebbende weet u als geen ander wat er
speelt en leeft. Daarom nodigen we u uit om met ons op woensdag 5 juni op gebiedssafari te gaan.
We praten tijdens die bijeenkomst graag met u over uw initiatieven en ideeën over de toekomst van
het gebied tussen Bemelen en Mesch. Doet u mee? Meer informatie over het project vindt u hier.
Wilt u deelnemen aan de gebiedssafari en de aansluitende inspiratiesessie? Stuur dan vóór 25 mei
een e-mail naar: gebiedsvisiemiddenterras@eijsden-margraten.nl U ontvangt dan een uitnodiging met
het definitieve programma.

Meer informatie? Bezoek onze website
Vragen? Stel ze via buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl
Afmelden? Schrijf u uit via buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl

