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Goede morgen, trouwe lezers, watersporters en belangstellenden. 

 

Al is het alweer een half jaar geleden dat Nieuwsbrief najaar 2011 werd 

gepubliceerd, StuurGroepdeMaas heeft de laatste maanden bepaald niet  

stilgezeten.  

 

We zullen u in chronologische volgorde bijpraten. 

 

We zijn druk in de weer geweest met project VERM. Lobbyen bij de lokale en 

provinciale overheden, een architectenbureau, oud bestuurders van de kamer van 

koophandel, VVV-directieleden, binnen- en buitenland, deputé’s op economie en 

ruimtelijke ordening, enfin, teveel om op te noemen (zie STATUS op website 

www.project-verm.eu) en regelmatig vinden er gesprekken plaats met regiehouder 

Eijsden-Margraten. Leader du dossier van het project VERM 

 

Inmiddels zijn De Toekomstvisie en het begeleidend schrijven als beeldvormend 

document door SGM geschreven en gepubliceerd. Voorts werd er door SGM 

schriftelijk gereageerd op de door Maastricht en Eijsden-Margraten in concept 

geschreven Structuurvisies 2030. 

Structuurvisie Eijsden-Margraten werd inmiddels deels herschreven naar 

aanleiding van De Toekomstvisie en project VERM en gemeente Maastricht werd 

gevraagd dit ook te doen.  

 

StuurGroepdeMaas werkt mee aan de totstandkoming van het rapport de 

Maasstudie. Een studieproject met de Maas als thema, uit te voeren door het 

bureau Witteveen en Bos dat alle aspecten van de Maas als economische eenheid 

en als recreatierivier belicht. Tevens heeft SGM gepoogd alle fouten in benamingen 

van jachthavens en wateren te corrigeren.  Zo bestaat er bijvoorbeeld geen 

Jachthaven Sint Pieter, maar wel een beroepsvaartvluchthaven met deze naam. 

Voorts werd WSC Treech ’42 aan de lijst benamingen van jachthavens toegevoegd 

en zo meer. Deze informatie werd ook doorgespeeld aan de consul ter provincie 

van de ANWB. (de Almanak wordt/is  nu ook aangepast) 

Daarnaast loopt er een door HS-Adviseurs gestart onderzoek naar het grensgebied 

Eijsden-Maastricht. Ook hierin worden mening en visie van SGM meegenomen. 

 

SGM 



 

 

 

Blauwalg en waterpest 

 

Sinds de oprichting (23 november 2011) van de werkgroep blauwalgbestrijding (op 

de provincie) is SGM hieraan deelnemer. 

Op de tweede vergadering, 19 april, werden er spijkers met koppen geslagen. Een 

viertal probleemgebieden is geselecteerd, waaronder recreatieplas WRC Eijsden, 

bij ons beter bekend als het grindgat. 

 

Er wordt onderzoek verricht naar de beste bestrijdingsmethode en nog deze zomer 

wordt er actie ondernomen. Wanneer is afhankelijk van de resultaten van het 

onderzoek. Er zijn wel gelden voor de bestrijding vrijgemaakt. De waterpesthinder 

is in midden Limburg op sommige plassen werkelijk schrikbarend. Ook hiertegen 

wordt actie ondernomen. 

wordt vervolgd… 

 

De activiteitenkalender is nog opvallend leeg. Naast de afdaling van de Maas en 

Flikkendag op 1 september, staat er nog geen enkele datum ingevuld. Mag ik 

partijen vragen ons de data toe te sturen? Bij voorbaat dank. 

 

De Blauwe Reiger, het vlaggenschip van Mosa Pura (schone Maas) probeert plastic 

afval uit de Maas te vissen en in kaart te brengen hoe ernstig het met onze rivier is 

gesteld. 

Een interessant artikel dat de realiteit schetst van de risico’s van vervuiling! 

Wij hoeven u er niet op te wijzen dat zwerfafval uit den boze is, maar mogen wij u 

verzoeken er ruchtbaarheid aan te geven bij uw relaties, cliënten, leden en/of 

gasten? 

StuurGroepdeMaas is voornemens met een plan naar de NVR te stappen. 

(Nederlandse Vereniging van Riviergemeenten) Het zwerfafval MOET uit de 

publieke ruimte. 

 

Op ludieke wijze is op 1 april 2012 jachthaven Portofino door burgemeester 

Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten feestelijk geopend. SGM was erbij 

en maakte een impressie. U kunt deze zien via de homepage van SGM en de 

nieuwskrant. Klik op impressie van en kijk naar de film, inclusief de toespraak. 

Het past ons Peter en Joyce Skibicki heel veel succes en plezier te wensen met hun 

herboren jachthaven. 

Wilt u ook met uw boot in één van de fraaiste jachthavens van ons nautisch gebied 

liggen? Er zijn nog enkele ligplaatsen te huur.  

Let wel, dit is geen verenigingshaven! 

 

 



 

 

 

De collectieve pleziervaartuigenverzekering DeVree/SGM. 

 

Het doet ons plezier u te kunnen melden dat u sinds kort een bootverzekering kunt 

afsluiten via StuurGroepdeMaas. Op de homepage van onze website treft u een 

LINK aan. Als u hierop klikt, dan kunt u alle benodigde gegevens invullen voor het 

aanvragen van een offerte. Door de collectiviteit is de premie een stuk lager en zijn 

de voorwaarden een stuk beter. Zo is uw inboedel aan boord of uw aangehangen 

bijboot gratis verzekerd. Vraag een offerte aan en vergelijk deze met uw eigen 

verzekering. U zult versteld staan. 

Wie is de man achter DeVree verzekeringen? 

We laten hem zelf aan het woord: 

 
           Bert de Vree, De Vree Verzekeringen… 

 

Sinds 1999 opereren wij met stijgend succes op deze ingewikkelde en aan veranderingen onderhevige  

markt.            

Al snel leerden wij dat persoonlijke service en maatwerk ons onderscheidde van het gangbare.  

Wij hebben besloten om niet alles tot ons takenpakket te rekenen. Hypotheken bijvoorbeeld worden 

verzorgd door de met ons samenwerkende makelaars OG. 

 

Wij houden ons bezig met het verzekeren van de financiële risico’s die u loopt en daarin willen wij de beste 

zijn. 

 

Omdat wij de watersport al sinds jaar en dag een warm hart toedragen, zijn wij verheugd de 

samenwerking met StuurGroepdeMaas te kunnen promoten. Zij hebben de expertise op het water en wij in 

de verzekeringsbranche. 

Wij kunnen u naast alle andere verzekeringen een collectieve watersportpolis aanbieden die op maat 

wordt gemaakt; aan uw situatie wordt aangepast. Hierdoor kunnen premies onverwacht voordelig zijn en 

polisvoorwaarden opvallend gunstig.  

Om deze reden kunnen wij geen premietabellen online zetten. Surf naar www.stuurgroepdemaas.nl of 

www.devreeverzekeringen.nl  en vraag een passende offerte aan.  

Wij nemen daarna persoonlijk contact met u op.  

+31 43 3672643/06 53882338 

Einsteinstraat 1, 6227BS, Maastricht info@devreeverzekeringen.nl 

 

DRUGSMELDPUNT MAASTRICHT 

 

Op 16 april spraken wij eerste burger Onno Hoes i.h.k.v. het halfjaarlijks gesprek 

met de burgemeester. 

Met uw veiligheid op de Maas is het goed gesteld; er gebeuren slechts zelden 

ongelukken. Wel is de politie verhoogd waakzaam in touw om deze veiligheid te 

kunnen waarborgen. Een behoorlijk groot team is inmiddels opgeleid, (ook 

vaarbewijs en marifooncertificaat) om de P 80 te kunnen besturen en de 

politietaak op het water en in de oevers op professionele wijze te kunnen 

uitoefenen. Hierbij let men onder andere op marifoonmisbruik, vissen met levend 

aas, ongeoorloofd bermtoerisme, milieudelicten, drugsoverlast en zo meer. 



 

Het hoofd openbare orde en veiligheid Michel Detisch verzocht ons het 

DRUGSMELDPUNT MAASTRICHT als LINK op de website te plaatsen hetgeen 

binnen 12 uur geschiedde. Iedereen kan, ook anoniem, verdachte personen, 

situaties o.i.d. melden via het formulier  

Frontière Drugsmeldpunt 
dat verschijnt door te klikken op DRUGSMELDPUNT MAASTRICHT 

Ook zaken die niets met drugs van doen hebben kunt u hier melden!! 

 

 

ENQUETE 

 

Het betere weer is in aantocht en alle watersportverenigingen/clubs hebben het 

vaarseizoen geopend. Ook wij merken aan de bezoekersaantallen op de beide 

websites dat men de zomer in het hoofd krijgt. Toch hebben wij de idee dat wij 

niet alle watersporters bereiken…. 

 

Al eerder verzochten wij de besturen van watersportverenigingen/clubs aandacht 

te besteden aan StuurGroepdeMaas in hun clubbladen of andere organen. 

StuurGroepdeMaas timmert behoorlijk aan de weg en is er voor u! 

Wij (inmiddels 11 personen) willen bereiken dat er een MFT komt, een jachtwerf 

waar u wèl aan uw eigen boot mag werken, een goede en veilige waterweg en 

blauwalgvrije vaar/zwemwateren.  

 

Daarnaast heeft zij zich beijverd voor de continue waakzaamheid van de P 80 en 

haar bemanning, is de club Jetskiërs een toonbeeld van gezelligheid en HULP- BIJ- 

ONGELUKKEN -TEAM geworden en stelt zij haar website ter beschikking van u, 

door allerlei LINKS te plaatsen die het leven u vergemakkelijken: alle HULP-

diensten overzichtelijk en bereikbaar bij elkaar. Alle jachthavens van Nederland en 

daarbuiten bijeen. De mediaberichten, krantenartikelen en RTV uitzendingen over 

uw gebied en uw watersport bij elkaar. De fiets- en wandelroutes in binnen- en 

buitenland, de VVV kantoren uit de gehele Euregio Maas Rijn, enfin, ook de 

technische aspecten van het water, zoals de mededelingen van Rijkswaterstaat, de 

Maaswerken, de bouw van de vierde sluiskolk van Ternaaien, foto’s etc. etc…… 

Zelfs de waterstanden en het lokale weerbericht voor de komende veertien 

dagen….u kunt dit alles en nog veel meer vinden via de website van 

StuurGroepdeMaas. 

 

Binnenkort verschijnt er een LINK op de website onder de naam ENQUETE SGM 

 

De enquête wordt momenteel geschreven en wil inventariseren hoe u als 

watersporter uw sport beleeft, uw gebied ervaart en wat u mist.  



Welke ideeën u hebt om meer vreugde te beleven aan datgene dat ons bindt. Kent 

u de vlottentocht bij Lommel? Dan kan ook op ons grindgat natuurlijk! 

U kunt aangeven wanneer u naar een vergadering zou willen gaan, welke 

onderwerpen er op de agenda behoren etc. kortom, wij willen van u weten wat u 

bezighoudt of mogelijk in ons gebied dwars zit. 

Deze Nieuwsbrief verschijnt na de SGM vergadering van afgelopen donderdag 19 

april. Deze vergaderingen zijn openbaar en publiek toegankelijk.  

 

Ook voor u dus! 

 

En dan nog het laatste nieuws,…. 

 

Op woensdag 6 juni zal StuurGroepdeMaas een half uur in de gelegenheid worden 

gesteld door Milieufederatie Limburg, ten overstaan van Staatsbosbeheer, 

Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Instandhouding 

Kleine landschappen; het IKL, de Provincie en het EL&I, (ministerie economische 

zaken, landbouw en innovatie) 

project VERM te introduceren en presenteren. 

 

Voorts staat project VERM op de agenda van het Recreatietoervaartoverleg te 

Maasbracht. De halfjaarlijkse vergadering van Rijkswaterstaat. 

 

De gemeente Eijsden-Margraten stelt op dit moment samen met 

StuurGroepdeMaas en Turnkey Media Solutions BV te Rijckholt een 

presentatiemap samen betreffende het project VERM. 

Deze presentatiemap zal medio juni a.s. gereed zijn en bevat o.a. een uiterst fraaie 

en complete introductie over de bedoelingen, ideeën en toekomstmogelijkheden 

in het kader van dit project. De oplage is beperkt en zal het project VERM 'verder 

begeleiden' bij het betrekken en binden van tal van belanghebbende partijen. Het 

streven is erop gericht om mede op basis hiervan straks met Europese subsidie dit 

ambitieuze en grensoverschrijdend project vlot te kunnen trekken. 

Inmiddels bereiden twee EU-specialisten in samenspraak met de gemeente 

Eijsden-Margraten en StuurGroepdeMaas een eerste subsidieaanvraag in het kader 

van Interreg IV-B voor. Dinsdag 24 april a.s. zal een delegatie, bestaande uit één 

EU-specialist, een afvaardiging van de gemeente Eijsden-Margraten en 

StuurGroepdeMaas deze aanvraag te Lille (Noord-Frankrijk) presenteren en 

indienen. De verwachting is dat medio september a.s. een besluit wordt genomen 

ten aanzien van deze subsidieaanvraag. Naar wij hopen kunnen we u 

daarna positief en verder nader berichten over de stand van zaken en 

voortgang van ons project.  



Deze Nieuwsbrief is aanmerkelijk langer dan de voorgaande nieuwsbrieven en dan 

dat u van ons gewend bent, maar zoals al eerder opgemerkt; 

StuurGroepdeMaas heeft de afgelopen tijd bepaald niet stilgezeten! 

 

Wij besluiten met het uitspreken van de wens dat de komende zes maanden exact 

dat weer in petto hebben dat u graag hebt. 

 
http://www.dumpert.nl/mediabase/2106731/79309dd7/een_schip_op_een_schip_op_een_schip_op_ee

n_schip_in_een_schip.html 

 

 

met vriendelijke groet, 

Hans van der Togt 

 

www.stuurgroepdemaas.nl 

www.project-verm.eu 

 

Twitteraccounts: 

HansvanSGM 

projectVERM 

voor vragen en/of suggesties 

 

info@stuurgroepdemaas.nl 

info@project-verm.eu 

 

23 april 2012  ©SGM2012 


