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Doet u mee?
De doelstellingen van het Buitengoed zijn vastgelegd in het programmaplan 2018 - 2022
en mogen rekenen op de steun van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan
de Geul en de Provincie Limburg. Een unieke samenwerking! De gemeenten hebben dit
bekrachtigd met het ter beschikking stellen van procesmiddelen tot en met 2020. De
Provincie Limburg heeft procesmiddelen beschikbaar gesteld tot en met 2019. Hiermee is
het bestuurlijk kader geschapen om met kracht het Buitengoed verder te ontwikkelen. Wij
geven het voorbeeld, gaan door op de ingeslagen weg en dagen de Provincie uit om samen
met ons ook de komende jaren haar commitment aan dit project te blijven geven.
Ervan uitgaande dat van de huidige partners verwacht mag worden dat zij voor minimaal
eenzelfde financiële inspanning gaan als van de Provincie wordt gevraagd.
Daarom is nu de eerste inzet dat de Provincie Limburg de huidige bijdrage in de
proceskosten en personele inzet tot en met 2022 continueert.
Om de komende 4 jaar op een proactieve wijze uitvoering te kunnen geven aan fysieke projecten
zoals de Verbindings-as, de daaraan gekoppelde hotspots en het herbestemmen van
cultuurhistorisch erfgoed in het gebied, vragen wij de Provincie Limburg voor de periode 2019 tot en
met 2022 een bedrag van 16 miljoen euro te reserveren als cofinanciering voor de uitvoering van
projecten die zijn opgenomen in het meerjarenprogrammaplan van het Buitengoed Geul & Maas.
Daar staat tegenover dat wij ons committeren om met eigen middelen en bijdragen van partners,
ondernemers en het Rijk, te komen tot een maximale multiplier van dit bedrag. Daarmee verwachten
wij met elkaar publiek-privaat een totale investering van€ 30 tot€ 50 miljoen euro in het gebied te
realiseren.
Wij laten zien hoe het samen kan. Doen jullie met ons mee? Provincie mis deze kans niet!
met vriendelijke groet uit het Buitengoed Geul & Maas,

wethouders;
Valkenburg aan de Geul;

Meerssen;

Carlo Vankan,

Paul Sanders,

Maastricht;
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ondernemers en kwartiermakers uit het Buitengoed Geul & Maas;
Oostwegel Collection;

Camille Oostwegel,
Boegbeeld Buitengoed
Geul & Maas

Heusschen & Copier;

Marc Heusschen,
Gebiedsregisseur
Buitengoed Geul & Maas

Perfect World Principle;

David Smith,
Kwartiermaker Marketing &
communicatie
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