Uitgelicht: gezamenlijke omgevingsvisie

Drie vragen aan

De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem
en Vaals werken in het kader van de nieuwe
Omgevingswet aan een gezamenlijke omgevingsvisie. De visie gaat over de toekomst van uw
regio, gemeente en wijk. Hoe wilt u straks leven,
wonen, werken, recreëren en zich verplaatsen?

Onlangs heeft de gemeenteraad het
Groenbeleidsplan vastgesteld. In dit
plan staat beschreven wat we als gemeente met het openbare groen willen
bereiken. Bèr Houben, medewerker
groen en cultuur vertelt ons meer:

Deel uw visie
U krijgt de gelegenheid om uw visie met ons te
delen in de toekomstbus. De toekomstbus komt
naar u toe en stopt op woensdag 25 maart in
Eijsden-Margraten. Onder het genot van een
hapje en een drankje kunt u uw wensen en ideeën
delen.
De toekomstbus staat 25 maart van 10.00 tot
13.00 uur op het Raadhuisplein in Cadier en Keer,

Waarom is het openbare groen belangrijk in onze gemeente?
“Het groen bepaalt deels de levenskwaliteit
van onze inwoners. We houden van het
groen, het maakt ons gelukkiger en gezonder.
De meeste mensen zijn zich daar wel van
bewust en genieten van de groene natuur.
De klimaatverandering zorgt ervoor dat we
nog beter voor ons groen moeten zorgen.
We hebben te maken met hete zomers en het
regent vaker. Groen zorgt voor verkoeling en
houdt neerslag vast.”

van 14.00 tot 16.00 uur op het Amerikaplein in
Margraten en van 17.00 tot 20.00 uur in het
winkelcentrum in Eijsden. U bent van harte
welkom!

In beeld: presentatie
gebiedsvisie middenterras
Op 20 februari werd in Kaffee Riekelt (in
Rijckholt) tijdens een drukbezochte informatieavond de eerste opzet van de Gebiedsvisie
Middenterras Bemelen-Mesch gepresenteerd.
Op basis van de waardevolle reacties van de
aanwezigen wordt de visie aangescherpt. Ook
hebben de aanwezigen als ‘poortwachters van
het Heuvelland’ een ondertekend manifest aangeboden aan wethouder Gerry Jacobs waarmee
zij aangeven dat zij hebben meegedacht bij de
totstandkoming van de gebiedsvisie en verwachten dat er daadwerkelijk zaken aangepakt
worden.

Dé cursus voor eerste hulp bij psychische
problemen. Als iemand zich in zijn vinger snijdt
of zichzelf verbrandt, dan pak je de EHBO-koffer.
Maar wat doe je als een geliefde, een vriend of
je leerling een paniekaanval krijgt, zijn bed niet
meer uitkomt of steeds somberder wordt?
Bijna de helft van de volwassenen krijgt ooit in
het leven te maken met psychische problemen.
Leer signalen van psychische problemen te

Waar vind ik het beleidsplan?
“Het Groenbeleidsplan kunt u downloaden
via www.eijsden-margraten.nl/nieuws.
Heeft u vragen? Mail gerust naar
berhouben@eijsden-margraten.nl”.
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Kort nieuws
Mental Health First Aid cursus

Wat is er anders aan dit Groenbeleidsplan?
“We maken meer bewuste en duurzame
keuzes in beplanting die beter bijdragen aan
de uitdagingen waar we voor staan. Daarnaast
gaan we de bewoners ook oproepen om eigen
initiatief te tonen in het openbaar groen.
We moeten ons samen verantwoordelijk gaan
voelen voor onze leefomgeving.”

herkennen en mensen te ondersteunen.
De cursus is voor iedereen kosteloos toegankelijk, zowel voor inwoners als professionals uit
onze gemeente en start op maandag 16 maart.
Cursuslocatie is het Huis van de Burger in
Margraten.
Meer informatie en aanmelden via:
www.eijsden-margraten.nl/nieuws of telefonisch
via 088 506 7200.

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
info@eijsden-margraten.nl
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do: 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835
Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

