
Drie vragen aanSamen naar een gezond en vitaal Eijsden-Margraten 

Beste inwoner, 

Gemeente Eijsden-Margraten werkt aan 
een lokaal vitaliteitsbeleid. Hierin komt 
te staan hoe wij een gezond en gelukkig 
leven voor al onze inwoners willen 
realiseren. Uw mening over dit onder-
werp is belangrijk bij het opstellen van 
dit nieuwe beleid. 

Denkt u mee?
Op woensdag 22 maart van 13:00 tot 17:00 
uur vindt een interactieve bijeenkomst plaats. 
Samen met inwoners, lokale professionals, 
ambtenaren, en bestuurders die betrokken zijn 
bij het thema gezondheid. Woont u in Eijsden-
Margraten en heeft u interesse om mee te 
denken? U bent van harte welkom.

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.

Aanmelden 
Meld u vóór 1 maart aan via e-mail: 
vionyrutten@eijsden-margraten.nl. 
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar 
voor deelname. De bijeenkomst is in Oos Heim 
Clermontstraat 10, Margraten.

In de wintermaanden kan gladheid 
ontstaan door sneeuw, ijzel en nacht-
vorst. De gemeente doet er alles aan 
om de wegen sneeuw- en ijsvrij te 
houden. Hoe dit werkt vertelt team-
leider buitendienst Rob Palmen:

Hoe pakken jullie gladheid aan?
“Vanwege de grootte van onze gemeente 
hebben we de gladheidbestrijding uitbesteed. 
We plannen de routes op volgorde van 
prioriteit. Routes met doorgaande wegen, 
routes openbaar vervoer en fietspaden 
pakken we het eerst aan. Aansluitend de 
plekken waar openbare voorzieningen zijn 
zoals winkelcentra, zorginstellingen, scholen 
en bedrijventerreinen.” 

Wat betekent dit voor de inwoner?
“De gemeente hanteert het ‘500 meter 
criterium’ in het kader van de gladheid-
bestrijding. Dit betekent dat elke inwoner, 
gerekend vanaf de openbare weg, binnen een 
afstand van 500 meter een gestrooide route 
kan bereiken. Op onze website ‘Strooien bij 
gladheid’ staat een stratenplan en het 
uitvoeringsplan gladheidbestrijding.”

Wat kan ik zelf doen?
“Vermijd bij gladheid wegen met hellingen. 
Parkeer zo weinig mogelijk voertuigen op de 
openbare weg om de strooiploegen de ruimte 
te geven. Maak uw stoep sneeuwvrij en help 
ouderen hun stoep of het tuinpad te vegen of 
te strooien.”

De Nederlandse bevolking is in 2022 
gegroeid, tot ruim 17,8 miljoen. Vooral 
het aantal immigranten was hoger dan 
een jaar eerder. Ruim een kwart van hen 
is afkomstig uit Oekraïne. 

In gemeente Eijsden-Margraten is in 2022 het 
aantal met ruim 150 inwoners gegroeid. Op 
1 januari 2022 had onze gemeente 25.857 

inwoners. Op 1 januari 2023 waren dit 26.013 
inwoners. 
Meer mensen vestigden zich in Eijsden-
Margraten (1481) dan dat er vertrokken (1338). 
Een klein deel van de nieuwe inwoners in 2022 
komt voor rekening van buitenlandse migratie. 
En er zijn meer kinderen geboren dan in 2021. 
Het aantal geboorten (263) in 2022 was hoger 
dan het aantal overlijdens (250). 

Eijsden-Margraten groeit

Goede voornemens? Gebruik de Sportcontrainer!

Heeft u deze mobiele sportplek al bezocht? 
U kunt er heerlijk sporten in de buitenlucht. 
Op elk moment van de dag en het is gratis. 
De komst van het toestel is het resultaat 
van een burgerinitiatief. Elke twee maanden 
plaatsen we de Sportcontrainer op een andere 
plek in de gemeente. Zo kan iedereen gebruik 
maken van dit multifunctionele toestel. 
De Sportcontrainer staat nu in Sint Geertruid 
en gaat in februari naar Margraten.



Vergaderingen van de raad op 6, 7 en 14 februari 

Op 6 en 7 februari om 19.00 uur zijn 
dialoogvergaderingen van de raad ter 
voorbereiding op de raadsvergadering. 
De raadsvergadering is op 14 februari 
om 19.10 uur en kunt u online volgen.

Agenda dialoogvergadering 
Samenleving 6 februari:
• Financiële Verordening, Controleverordening, 
 Verordening onderzoek Doelmatigheid en 
 Doeltreffendheid, Nota reserves en voorzie-
 ningen, Nota waarderen en afschrijven, Nota 
 treasurybeleid;
• Onderwijshuisvesting Op de Cour 
 (Basisschool Cramignon);
• Voortzetting Team Heuvelland;
• Verordening Stimuleringsregeling zakelijk 
 Eijsden-Margraten 2023.

Agenda dialoogvergadering 
Leefomgeving 7 februari: 
• Bestemmingsplan Bredeweg 29-29a Banholt;
• Aan de openbarheid onttrekken Meezen-
 broekweg;
• VerLEDding openbare verlichting;
• Bestemmingsplan Dalestraat 64A Banholt;
• Kaderbrief RUD Zuid-Limburg begroting 2024.

Op de agenda van de raadsvergadering staat, 
naast bovengenoemde onderwerpen, ook nog 

een aantal vaste procedurele punten zoals het 
vaststellen van de besluitenlijst en de wijze van 
afdoening van de ingekomen post. 

De agenda’s zijn ook te raadplegen op 
www.eijsden-margraten.nl of in de app Ibabs.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in beide 
dialoogvergaderingen. U kunt contact opnemen 
met de griffie over de mogelijkheden om in te 
spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt 
u zich dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van 
de vergadering (weekenden en feestdagen 
uitgezonderd). 
Dat betekent vóór:
• Donderdag 2 februari 19.00 uur voor de 
 dialoogvergadering Samenleving.
• Vrijdag 3 februari 19.00 uur voor de dialoog-
 vergadering Leefomgeving. 

Volg de raad!
De raadsvergadering van 14 februari is ook 
via beeld en geluid te volgen via onze website 
www.eijsden-margraten.nl.

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld 
een van de onderwerpen van de raadsvergade-
ring? Op onze website, pagina ‘samenstelling 
gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van 
de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen 
naar de hele gemeenteraad via 
griffie@eijsden-margraten.nl. Ook wanneer u 
andere vragen heeft over bijvoorbeeld de raad 
en raadsvergaderingen. De griffie is het eerste 
aanspreekpunt van de raad.

Op de hoogte blijven? Volg ons online!

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Hou jij van afwisseling en werk je graag in de techniek?

Als Technisch medewerker Beheer en 
Onderhoud van de buitendienst weet 
je van aanpakken. Onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden aan o.a. 
voertuigen, materialen, terreinen en 
gemeentelijke gebouwen doe je met 
kennis en betrokkenheid. 

Bij het werken in de buitendienst ben je 
klantgericht, proactief, resultaatgericht en heb 

je inlevingsvermogen. Daarnaast heb je goede 
mondelinge en schriftelijke communicatieve 
vaardigheden, ben je flexibel en nauwkeurig.

Ben je geïnteresseerd?
Wil jij werken in een super collegiaal team en 
past deze baan helemaal bij jou? Kijk dan voor 
meer informatie en de sollicitatieprocedure op 
onze website 
https://www.eijsden-margraten.nl/vacatures.

Wij zoeken een 
Technisch medewerker Beheer en Onderhoud 

voor 36 uur per week (1,0 fte), schaal 6 



Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat het ontwerp-
besluit voor het brandveilig gebruiken van het 
pand op het perceel Kampweg 37 B, 
6247 AR Gronsveld ter inzage ligt.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo vanaf 25 januari 2023 gedurende 
6 weken ter inzage in het gemeentehuis. We 
kunnen u de stukken digitaal aanbieden. Voor 
inzage en nadere informatie kunt u contact 

opnemen met het KlantContactCentrum,
 telefoonnummer 043 458 8488. 

Zienswijze
Tijdens deze termijn van zes weken dat het 
ontwerpbesluit ter inzage ligt kan door eenieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen worden 
ingediend, De schriftelijke zienswijze kunt u 
richten aan het college van burgemeester en 
wethouders. Een zienswijze kan niet worden 
ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, 
etc.), behalve per telefax op nr. 043 - 458 8400.

Eijsden-Margraten, 25 januari 2023

Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox

Wie versterkt de Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-Margraten?

Ben jij een actieve inwoner van de 
gemeente Eijsden-Margraten? En heb jij 
per maand een paar uurtjes tijd over? 
Wil je meedenken, sparren en maat-
schappelijk betrokken zijn? Dan zijn wij, 
de Adviesraad Sociaal Domein, op zoek 
naar jou! 

Verbinding tussen inwoners en 
bestuur
In de Adviesraad zitten betrokken inwoners uit 
Eijsden-Margraten. Zij zorgen voor verbinding 
tussen inwoners en bestuur. En geven invulling 
aan burgerparticipatie.

Wat doen we 
• De Adviesraad komt op voor de gemeen-
 schappelijke belangen van inwoners die een 
 beroep doen op: 
 - De Wet maatschappelijke ondersteuning 
  (Wmo)
 - De Participatiewet 
 - De Jeugdwet

• De Adviesraad is betrokken bij de voorberei-
 ding van beleidsplannen. En is erkend over-

 legpartner, vertegenwoordiger en belangen
 behartiger van organisaties en belanghebben-
 den. 

• De Adviesraad adviseert het college van 
 burgemeester en wethouders gevraagd en 
 ongevraagd bij het ontwikkelen en formu-
 leren van beleid en de uitvoering daarvan. 
 En houdt contact met Adviesraden van 
 andere Zuid-Limburgse gemeenten.

Omdat vrijwilligerswerk een belangrijke rol in 
de samenleving vervult en de sociale verbinding 
versterkt, kent het werk een kleine vrijwilligers-
vergoeding.

Mocht je iets meer willen weten over de inhou-
delijke thema’s, dan is het mogelijk kennis op te 
doen of bij te spijkeren.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op: 
www.eijsden-margraten.nl/asd. Of neem contact 
op met voorzitter Koos Steenveld via 
06 5356 7103 of secretaris William Wynja via 
06 5537 6135.

Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruiken van het pand op het perceel Kampweg 37 B, 
6247 AR Gronsveld

Bent u 25 jaar of ouder en heeft u een 
actief account in Mijnoverheid.nl? Dan 
ontvangt u binnenkort een welkomst-
mail waarin staat dat u automatisch 
bent aangesloten op de dienst 'Berich-
ten over uw buurt'. Gemeenten, 
provincies en waterschappen bieden 

via e-mail gemakkelijk en snel inzicht 
in ontwikkelingen rondom uw woon-
omgeving.

Denk hierbij aan het kappen van een boom, 
plaatsing van een dakkapel, verbouwing 
van een woning of het organiseren van een 

Berichten over uw buurt via MijnOverheid.nl

evenement. Hierdoor heeft u in de mogelijkheid 
om tijdig kennis te nemen en te reageren op de 
ontwikkelingen in uw buurt. 
Meer weten? Kijk op 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 


