
Drie vragen aanAlle scholen in Eijsden-Margraten zichtbaar rookvrij!

Een goede start van het nieuwe jaar! 
Sinds kort zijn alle basisschoollocaties in 
onze gemeente rookvrij. Dit vinden wij 
belangrijk omdat ieder kind gezond en 
gelukkig moet kunnen opgroeien. Door 
kinderen niet met roken in aanmerking te 
laten komen, voorkomen we dat zij later 
zelf gaan roken. 

Wethouder Chris Piatek hielp onlangs de mede-
werkers van de buitendienst met het plaatsen van 
rookvrijborden- en stoeptegels bij basisscholen 
de Cramignon en de Tangram in Eijsden. 
“We willen hiermee aangeven welke plekken in 
onze gemeente rookvrij zijn” aldus Chris Piatek.

Samen op weg
Een rookvrije generatie is een landelijk initiatief. 
Op plekken waar kinderen veel komen is roken 
niet wenselijk. De rookvrijborden en stoeptegels 
zijn een niet-rook advies en géén rookverbod. 

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
info@eijsden-margraten.nl
 
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do: 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Vr 08.30-12.00 uur
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Steeds meer plekken in Eijsden-Margraten 
worden rookvrij. Volg onze voortgang op onze 
website: www.eijsden-margraten.nl/rookvrij-
eijsden-margraten. 

#rookvrijegeneratie #rookvrij #goedevoornemens
#jogg #preventieakkoord #ggdzuidlimburg

Vanuit het project 'Jeugd aan Zet' 
organiseren we regelmatig leuke 
activiteiten voor de jeugd. Het project 
is ontstaan in de coronaperiode om 
verveling onder jongeren tegen te 
gaan. Ook nu is het belangrijk dat 
kinderen gratis kunnen deelnemen aan 
verschillende activiteiten. Het wekt 
interesses, stimuleert bewegen en 
werkt tegen eenzaamheid. Daarom 
doet buurtcoach Daisy Claessens een 
oproep aan alle jongeren in Eijsden-
Margraten: “heb jij een goed idee voor 
een leuke activiteit?”

Welke activiteit kan ik voorstellen?
“We zijn op zoek naar nieuwe leuke ideeën 
voor activiteiten. Denk aan sport, bewegen, 
kunst, cultuur, natuur of muziek. Zo hebben 
we al eerder diverse activiteiten georganiseerd 
zoals workshops skaten, mountainbiken en 
diverse dans of graffiti workshops. Maar ook 
winter- en lentegames, escape rooms en nog 
veel meer.”

Waar moet ik rekening mee houden?
“De activiteit is voor kinderen tussen 4 en 
18 jaar. De activiteit moet uitvoerbaar zijn en 
binnen de gemeente Eijsden-Margraten.”

Hoe werkt het?
“Stuur een korte omschrijving, van je idee en 
voor welke leeftijdscategorie, samen met je 
contactgegevens naar: 
jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl. 
En misschien gaan we wel samen jouw idee 
organiseren!”

Wilt u voordelig een groene en klimaat-
vriendelijke tuin? En wilt u regenwater 
gebruiken om planten water te geven 
of om uw ramen te wassen? Dan is de 
stimuleringsregeling afkoppelen hemel-
water misschien interessant voor u. Met 
simpele oplossingen en een voordelige 
subsidieregeling kunt u regenwater 
opvangen.

Meer informatie 
De stimuleringsregeling afkoppelen hemel-
water helpt voorkomen dat schoon regenwater, 
sneeuw of hagel onnodig in het riool komt. 
De kans op wateroverlast wordt hierdoor 
minder. En u kunt helpen bij het tegen gaan 
van verdroging. Ook komt schoon water minder 
vaak in de zuiveringsinstallaties. Op onze 
website vindt u meer informatie en de voor-
waarden. 
www.eijsden-margraten.nl/afkoppelenhemelwater.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater 

In beeld: 
nieuwjaarsreceptie 

Op dinsdag 3 januari was de nieuwjaars-
receptie van gemeente Eijsden-Margraten. 
Het gemeentebestuur, inwoners, ondernemers 
en verenigingsleden kwamen samen om 
elkaar het beste voor 2023 te wensen en te 
proosten op het nieuwe jaar.



Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten maken bekend dat 
de omgevingsvergunning voor het ver-
bouwen van de stal tot levensloop-
bestendige woning, het omzetten van 
twee bedrijfswoningen in reguliere 
woningen en het opleggen van een 
spuitverbod (op percelen 313, 314 en 
421 conform besluitvlak) op het perceel 
Mheerderweg 65, 6262 NE Banholt ter 
inzage ligt.

Het initiatief past niet in het bestemmingsplan. 
Hiervoor wordt de uitgebreide procedure ge-
volgd. De beschikking en de daarbij behorende 
stukken, liggen op grond van 

paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf 12 januari 
2023 tot en met 22 februari 2023 ter inzage in 
het gemeentehuis.

Voor inzage en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. We kunnen u de 
stukken ook digitaal aanbieden. Neem hiervoor 
contact op met het KlantContactCentrum. 
Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVKOM626265-VG01. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na dag van terinzagelegging van het besluit 

een beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 
6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal beroep 
instellen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op 
bovengenoemde website vindt u de precieze 
voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten:
De naam en adres van de indiener; de dag-
tekening; een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden 
van het beroep/verzoek.

Op de hoogte blijven? Volg ons online!

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Omgevingsvergunning voor het verbouwen van de stal tot levensloopbestendige woning, het 
omzetten van twee bedrijfswoningen in reguliere woningen en het opleggen van een spuitverbod 
(op percelen 313, 314 en 421 conform besluitvlak) op het perceel Mheerderweg 65, 6262 NE Banholt

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten maken bekend dat 
het volgende besluit ter inzage ligt voor 
het herinrichten van de vuursteenmijn 
Rijckholt door het vernieuwen van de 
elektrische installatie, plaatsen van 
inrichtingsobjecten zoals infoborden, 
vitrines en beveiligingen op het perceel 
MGT02 R 49.

Inzage
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van terinzagelegging van het besluit een 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Limburg, 
Sector Bestuursrecht, postbus 950, 
6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de 
genoemde rechtbank via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 

(DigiD). Op bovengenoemde website vindt u de 
precieze voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift moet worden 
ondertekend en ten minste te bevatten: de 
naam en adres van de indiener; de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep/verzoek is gericht en de redenen van het 
beroep/verzoek.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de pu-
blicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. 
Voor inzage en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum, tele-
foonnummer 043 458 8488.

Geen schorsende werking
Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit wil zeggen dat het 
besluit waartegen u beroep heeft ingesteld, 
blijft tenminste geldig totdat over uw beroep is 
beslist.

Spoed voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een 
zogenoemde voorlopige voorziening vragen. 
Dat is een spoedprocedure waarmee het 
genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrok-
ken en/of andere maatregelen kunnen worden 
getroffen. 

Besluit voor het herinrichten van de vuursteenmijn Rijckholt door het vernieuwen van de elektrische
installatie, plaatsen van inrichtingsobjecten zoals infoborden, vitrines en beveiligingen op het 
perceel MGT02 R 49 



Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten maken bekend dat de 
omgevingsvergunning voor het realise-
ren van twee recreatiewoningen op het 
perceel Bruisterbosch 4A en 4B, 6265 NK
Sint Geertruid ter inzage ligt. Het reali-
seren van twee recreatiewoningen past 
niet in het bestemmingsplan. Hiervoor 
wordt de uitgebreide procedure ge-
volgd.

De beschikking en de daarbij behorende stuk-
ken, liggen op grond van paragraaf 3.4 van de 
Wabo vanaf 12 januari  tot en met 22 februari  
ter inzage in het gemeentehuis.

Voor inzage en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. We kunnen u 
de stukken ook digitaal aanbieden. Neem hier-
voor contact op met het KlantContactCentrum. 
Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVBUI6265NK4-VG01.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de dag van terinzagelegging van het besluit 
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 
6040 AZ Roermond. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de 
genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een elektroni-
sche handtekening (DigiD). Op bovengenoemde 
website vindt u de voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten:
De naam en adres van de indiener; de dag-
tekening; een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden 
van het beroep/verzoek.

Eijsden-Margraten, 11 januari 2023

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox

Omgevingsvergunning voor het realiseren van twee recreatiewoningen op het perceel 
Bruisterbosch 4A en 4B, 6265 NK Sint Geertruid


