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Zoals u bekend zijn wij als gemeente bezig met de planvoorbereiding voor het verfraaien 
en het verkeersveilig inrichten van de kern Bruisterbosch. Als gemeente willen wij 
enerzijds de verkeersveiligheid verbeteren en anderzijds de kern leefbaar inrichten.
Hierbij natuurlijk rekening houdend met het feit dat de kern Bruisterbosch een 
rijksbeschermd dorpsgezicht is. We hebben hierover al een aantal overleggen gevoerd 
met o.a. BB Veilig, Politie, LLTB, Fietsbond, monumenten commissie e.a. Naar 
aanleiding van deze overleggen is een eerste schetsontwerp opgesteld. Uiteraard willen 
wij bij het verder uitwerken van de planning ook uw mening meenemen.

Tot op heden zijn de schetsontwerpen met u gedeeld door BB Veilig. Echter ontvangen 
wij als gemeente van diverse omwonenden bezwaren / opmerkingen op het plan, en 
wordt zelfs aangegeven dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door BB Veilig. Omdat 
wij als gemeente veel waarde hechten aan de inbreng van alle omwonenden willen wij dit 
uiteraard ook met u bespreken. Zo kunnen wij het schetsontwerp en de gekozen 
oplossingen nader toelichten. De door u ingebrachte aandachtspunten / opmerkingen 
zullen waar mogelijk meegenomen worden bij de verdere uitwerking naar een definitief 
ontwerp.

Doorgaans organiseren wij voor dit soort projecten een inspraakavond. Echter gezien de 
huidige RIVM richtlijnen is dit niet mogelijk. Daarom hebben wij besloten om het project 
even ‘on hold’ te zetten. Na de vakantieperiode (september / oktober) zullen we bekijken 
wat er dan mogelijk is. Mocht het dan mogelijk zijn om een inspraakavond te houden dan 
ontvangt u hiervoor een schriftelijke uitnodiging.
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Hopende u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 
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