Burgerinitiatiefgroep 'Waar een wil is, is geen grens'
Betreft: Gemeenteraadsverkiezingen 2018 & ideeën voor grensoverschrijdende
samenwerking
Maastricht, 1 september 2017
Zeer geachte heer/mevrouw,
Hoe kunt u als gemeente samenwerken met collega's aan de andere kant van de landsgrens?
Voor bestuursleden en (kandidaat-)raadsleden van grensgemeenten is dat vaak nog
onontgonnen, zo niet onbekend, terrein. Daardoor dreigt in de verkiezingsprogramma's voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen de noodzaak voor het onderhouden van goede
contacten met de buurlandgemeenten niet zelden (onbedoeld) onderbelicht te blijven. In dit
kader organiseren wij een bijeenkomst voor (kandidaat-)raadsleden, samenstellers van
verkiezingsprogramma's en gemeenteambtenaren. Een en ander naar analogie met een
vergelijkbare overeenkomst die begin 2015 succesvol georganiseerd werd naar aanleiding
van de in dat jaar plaatsgevonden Provinciale Statenverkiezingen.
De titel van deze bijeenkomst luidt:
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking
en vindt plaats op
donderdagmiddag 12 oktober 2017 van 15.00 tot 17.00 uur
in het
Centre Céramique Maastricht.
Tijdens de bijeenkomst zal het in de Provincie Gelderland ontwikkelde, Nederlands-Duitse
Project Grenzhoppers als ‘best practice’ gepresenteerd worden. Tevens zal er een statement
afgegeven worden door burgemeester Jo Brouns van de Belgische Gemeente Kinrooi en
burgemeester Alfred Lecerf van de Gemeente Lontzen (Ostbelgien). Slotreferaat door
burgemeester D.A.M. Akkermans van de gemeente Eijsden-Margraten.
U kunt uw deelname kenbaar maken door een mail te sturen naar: jhm.jansen@telfort.nl. U
kunt zich tot 7 oktober aanmelden. Er zijn géén kosten verbonden aan deze bijeenkomst. We
hopen u in Maastricht te mogen verwelkomen op donderdagmiddag 12 oktober 2017.
Met vriendelijke groet,
Drs. Fernand Jadoul,
Voorzitter van de Burgerinitiatiefgroep.
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Bijlage

Burgerinitiatiefgroep 'Waar een wil is, is geen grens'
De onafhankelijke Burgerinitiatiefgroep'Waar een wil is, is geen grens' bestaat uit burgers
die, ieder vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid, de onderlinge contacten van burgers
en bestuurders in de grensregio’s zo veel mogelijk willen bevorderen. De groep richt zich op
Nederlands Limburg, Belgisch Limburg, Noordrijn-Westfalen, en de provincie Luik. Het
burgerinitiatiefgroep bestaat uit vertegenwoordigers van (grens-)verenigingen en de honorair
consuls. Voor meer informatie mail ger.essers@dng-aachen.eu

Informatie over het Grenzhoppersproject
In Gelderland zijn goede ervaringen opgedaan met grensoverschrijdend samenwerken in het
Project Grenzhoppers. Ambtenaren van de betrokken gemeenten Aalten, Winterswijk en
Stadt Bocholt (D) komen naar de bijeenkomst en stellen het project aan u voor.
Grenzhoppers kan gezien worden als een best practice waardoor ook Limburgse
grensgemeenten zich kunnen laten inspireren. Informatie over het Grenzhoppersproject:
www.winterswijk.nl/bis/Raad Vul bij zoeken in: grenzhoppers. Het project heeft sinds kort
een Facebookpagina: www.facebook.com/grenzhoppers

Routebeschrijving Centre Céramique
Trein
Vanaf station Maastricht (te voet):Centre Céramique ligt op ongeveer 5 minuten lopen van
het station. Loop vanuit het Station ca. 150 meter rechtdoor de Stationsstraat in. Ga bij de
rotonde linksaf de Wilhelminasingel op. Bij de kruising gaat u rechtdoor en buigt af naar
rechts op de Avenue Céramique. U ziet Centre Céramique aan uw rechterhand.
Auto
Vanwege de werkzaamheden aan de ondertunneling van de A2 zijn er geregeld omleidingen.
Raadpleeg voor de actuele routes de website www.maastrichtbereikbaar.nl .
Bus
de buslijnen 1, 5, 57 en 350 (halte Avenue Céramique) stoppen voor Centre Céramique.
Parkeren
Rond Centre Céramique is betaald parkeren, ook op zondag. Dit kan in de omliggende straten
of in de dichtstbijzijnde parkeergarage Q-park Plein 1992 met ingang aan de Sonnevillelunet.
Meer info: Q-park Plein 1992.

