
 

 

Nieuwsbrief 7, 10 oktober 2019 

Aan de slag met agrarische bouwkavels 
 
In de vorige nieuwsbrief maakten wij al bekend dat de gemeenteraad vijf kernwaarden voor 

Buitengewoon Buitengebied heeft vastgesteld. Op dit moment werkt het projectteam aan de 

verwerking van de opgehaalde resultaten. Dit is onderdeel van stap 3 van het project 

Buitengewoon Buitengebied. Eén van de stappen is om een werkplan op te stellen voor het 

buitengebied. In dit plan staat wat de uitgangspunten van de gemeente en de plannen met 

agrarische bouwkavels zijn.  

 

Opgehaalde resultaten Werkbank 

Werkbank heeft een inventarisatie agrarische bouwkavels gedaan. Op basis van deze inventarisatie is 

een eerste categorisering van bedrijven gemaakt. Bedrijven zijn onderverdeeld in: stoppers, blijvers en 

groeiers/omvormers. Ook wordt bekeken in welke gebieden deze bedrijven liggen. Zijn het kwetsbare 

gebieden (goudgroen, zilvergroen, bronsgroen) of minder kwetsbare gebieden (buitengebied). Daarna 

wordt bekeken hoe de boeren gefaciliteerd kunnen worden binnen de mogelijkheden en de 

ontwikkelingen van de gemeente. Binnenkort geeft de stuurgroep Buitengewoon Buitengebied hier 

een verdere invulling aan.  

 

De aftermovie is klaar! 

Tijdens verschillende dialoogavonden, ontwikkeltafels en raadsvergaderingen van het project 

Buitengewoon Buitengebied heeft Twan Vinken vlogs gemaakt. Van al deze vlogs is een aftermovie 

gemaakt die terugkijkt op stap 1 en 2 van het project Buitengewoon Buitengebied. Bekijk de 

aftermovie hier.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=fyNK1Zqxt9U&feature=youtu.be


 

 

Paardensport Limburg 

De Limburgse paardensector wil de positie van Limburg als dé paardensportprovincie van Nederland 

versterken. De Gemeente Eijsden-Margraten vind de paardensport ook erg belangrijk. Het college 

gaat daarom het paardensportconvenant Limburg ondertekenen. Dit betekent dat gemeente Eijsden-

Margraten meedenkt en meewerkt aan de versterking van de Limburgse Paardensport. In het grote 

Buitengebied willen wij de paardensector omarmen en meedenken met de mogelijkheden van 

initiatiefnemers.  

 

Middengebied informatiesessie 

Op donderdag 5 september was de tweede inspiratiesessie voor de Gebiedsvisie Middenterras 

Bemelen-Mesch. Als eerste was er een korte terugblik op de vorige inspiratiesessie van 5 juni jl. en de 

informatie die daarbij is opgehaald. Daarna is in groepen ingezoomd op drie onderwerpen die naar 

voren kwamen tijdens de pitches van de vorige bijeenkomst. De onderwerpen waren: bufferzone 

tussen natuur en intensieve landbouw, routenetwerk en oogst van het krijtland. 

De ideeën die op tafel zijn gekomen over deze drie onderwerpen zijn een inspiratie voor de verdere 

uitwerking voor de gebiedsvisie. Bureau Verbeek regelt het verdere vervolg van het proces in 

samenwerking met de gemeente.  

 

Meer informatie? Bezoek onze website 

Vragen? Stel ze via buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl 

Afmelden? Schrijf u uit via buitengewoonbuitengebied@eijsden-margraten.nl 
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