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geachte gemeenteraadslid,
Vorig jaar werd geconstateerd dat diverse (herdenkings)monumenten op de Vroenhof
niet geheel waardig tot hun recht kwamen, enerzijds door de aanwezige inrichting van de
Vroenhof en anderzijds door het parkeren van voertuigen dichtbij de

herdenkingsmonumenten.

Daarnaast was er op facebook en poll gestart om de Vroenhof

autovrij te maken.
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We hebben een ingenieursbureau verzocht om een visie c.q. schets te maken van de
Vroenhof die enerzijds de aanwezige herdenkingsmonumenten meer respect moeten
geven en anderzijds te kijken naar de gehele Vroenhof
als verkeersfunctie dan wel
ontmoetingsfunctie. We hebben inmiddels een aantal schetsen ontvangen die de toets
der kritiek niet konden

doorstaan.

We

verwachten

na de zomervakantie de nieuwe

schetsen te ontvangen. We hebben in ieder geval meegegeven dat rust en bezinning een
item moet zijn dat in het ontwerp terug moeten komen, maar ook de thema's ontmoeten
en gastvrij

NLA6BNGHO285148680

BIC:

BNGHNL2G

Zodra we een goede visie/schets hebben van de Vroenhof zullen we burgerparticipatie
opstarten en zullen burgers worden geraadpleegd om hun mening over dit onderwerp
met ons te delen. We zullen omwonenden en aangrenzende ondernemers raadplegen
om hun mening over dit onderwerp met ons te delen.
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Wij vertrouwen erop u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
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