
Aan de leden van de gemeenteraad 

Eijsden-Margraten: 9 december 2021 

Onderwerp: Ontwerp visie Poort van het Heuvelland - vertragingsbericht 

Geachte leden van de raad, 

Op 2 november 2021 bent u door de N geinformeerd over de ontwerp 

visie Poort van het Heuvelland. In deze informatiesessie is over het proces aangegeven 

dat, in de periode tot en met eind november, de ontwerp visie gepresenteerd zou worden 

aan stakeholders, initiatiefnemers en andere belanghebbenden in het gebied. Vervolgens 

zou de visie in de maand december gedurende 4 weken ter inzage worden gelegd, zodat 

iedereen hiervan kennis zou kunnen nemen en eventuele reacties ter kennis van de raad 

gebracht zouden kunnen worden. 

(geanonimiseerd)

De bedoeling was dat uw raad in de vergadering van februari een voorstel zou worden 

voorgelegd inzake de vaststelling van de visie. 

De gesprekken zijn afgerond. Met de informatie verkregen uit de gesprekken willen wij 

allereerst de visie actualiseren, alvorens deze ter inzage te leggen. Tevens zouden wij 

graag, voordat wij deze visie aan u voorleggen, een verdiepingsslag willen maken in de 

relatie met zowel de provincie als de gemeente Maastricht. Recentelijk heeft wederom 

een gesprek met vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur en de gemeente 

Maastricht plaatsgevonden, doch dit behoeft een verdere verdieping. Ook de plan- 

economische doorrekening, nodig ter onderbouwing van de visie, is nog niet gereed. 

Deze zal ook wellicht ook nog aangepast moeten worden op basis van de actualisering. 

Om deze redenen kunnen wij uw raad in februari geen voorstel doen tot vaststelling van 

de visie. 

schendeso … 

Bijlage(n) Geen 

Doeumennr 

NNN oemek   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Wij streven ernaar om de visie begin volgend jaar ter inzage te leggen. Concreet houdt 

dit in dat de raad in de vergadering van mei/ juni 2022 een voorstel hierover wordt 

voorgelegd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


