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far/<1 fflfršâil 6405) lnfoéieijeden~n`tl1trçjratenrll WWv .eijoderz~r'nargra'ler^l.nl ÉBAN BNG: NUt-'šflšißfj 3.46680 Elif) išltlíliiittllußíl D66 fractie gemeente Eijsden-Margraten De heer Boon Bergenhuizen 14 6255 NK NOORBEEK W tiid. fluit Beantwoording Art. 36 vraag aangaande historische monografie Eijsden-Margraten: dorpskern Eckelrade Geachte heer Boon, Op 22 september hebben we per mall enkele vragen van u aangaande het laten opstellen van historische monogra¿eën voor de oude dorpskern van Eckelrade. Op 24 september heeft overleg met u plaatsgevonden om de
exacte vraagstelling in beeld te krijgen. U stelde deze vragen naar aanleiding van behandeling van Bestemmingsplan Eckelrade in de Oordeelsvormende raadsvergadering van 26 mei 2020. Tijdens deze vergadering kwam ter sprake dat het Monumentenhuis Limburg monografieën zou kunnen verzorgen met betrekking tot de historische nederzettingsstructuur van Eckelrade. U gaf aan dat een dergelijke monografie kaderstellend kan zijn in toekomstige discussies over ruimtelijke in oude dorpskernen van Eijsden-Margraten. Wethouder Dreessen deed tijdens de raadsvergadering in mei
de toezegging dit te laten uitvoeren voor Eckelrade. ln het verleden heeft de gemeente dergelijke toetsingskaders voor ruimtelijke laten opstellen voor de rijksbeschermde dorpsgezichten (bijvoorbeeld de 'Atlas ruimtelijke kwaliteity Sint Geertruid). lVlet het oog op de aankomende Omgevingswet en het bijbehorende omgevingsplan is het wellicht nuttig om dit ook te laten opstellen voor de niet-beschermde oude dorpskernen. Mede afhankelijk van de en financiële ruimte zal na Eckelrade een beoordeling volgen in hoeverre meerdere oude dorpskernen binnen gemeente voor een dergelijke
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Antwoord:

Het verzoek Was nog niet uitgezet binnen onze organisatie. De vraag is
inmiddels opgepakt. Stichting Monumentenhuis Limburg is overigens in
2003 opgeheven. Er Worden offertes opgevraagd bij enkele bureaus die
gespecialiseerd zijn in cultuurhistorie. Zodra de kosten inzichtelijk zijn,
Wordt bezien of hier budget voor beschikbaar is en of We opdracht
kunnen geven.

Vraag

Zo ja, wat is de reden van de vertraging? (Coen Eggen, meestal
belast met de studie, weet nog nergens van)
zie antwoord op vraag
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Als
mede met ons, het belang van zulk een monografie
onderkent, bent u dan ook bereid een vergelijkbare studie op te
vragen met betrekking tot het gehucht Bruisterbosch, waar een
problematiek speelt die met behulp van de studie mede kan worden
tegemoet getreden?
We zien het nut van het laten opstellen van een dergelijke studie in, en
zullen ons vooralsnog richten op de oude dorpskern van Eckelrade.
Mede afhankelijk van de onderzoeksresultaten en financiële ruimte zal na
Eckelrade een beoordeling volgen in hoeverre meerdere oude
dorpskernen binnen onze gemeente voor een dergelijke studie in
aanmerking kunnen komen.
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Wjj Vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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