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RLÖEIÉEM VßtN HET ZUIDEN 

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.

Zo ja, wat is de reden van de vertraging? (Coen Eggen, meestal 
belast met de studie, weet nog nergens van)

zie antwoord op vraag 

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.

erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Niet vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten,
[ge gemeentesecretaris, De burgemeester,
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