
Drie vragen aanUitgelicht: Vroegtijdige schuldhulpverlening 

Heeft u betalingsachterstanden van vaste 
lasten zoals huur, water, energie en zorg-
verzekering? Voor hulp bij uw schulden 
kunt u contact opnemen met uw gemeen-
te. U kunt bij ons terecht voor een advies 
of een aanvraag voor schuldbemiddeling 
of schuldsanering. 

Hulp bij betalingsachterstand
Als gemeente hebben wij de wettelijke plicht 
om op deze meldingen te reageren en hulp aan 
te bieden. Niet alleen voor u, maar ook voor de 
gemeente is het belangrijk dat uw betalings-
achterstand niet uitgroeit tot een problema-
tische schuld. Zelfs al in een vroeg stadium kunt 
u een beroep doen op Sociale zaken Eijsden-
Margraten (SEM) voor schuldhulpverlening.

Heeft u een betalingsachterstand?  
Neem dan gerust contact met ons op. Een klant-

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.

manager van SEM bekijkt uw situatie, geeft 
advies en begeleiding om uw financiële proble-
men aan te pakken. U bereikt ons van maandag 
t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur via telefoon-
mmer 043 458 8488. Of u stuurt een e-mail naar 
sem@eijsden-margraten.nl. 

SEM: Sociale zaken Eijsden-Margraten

Bewegen is goed voor lichaam en 
geest. ‘Negen’ werkt dan ook samen 
met de gemeente om via een op maat 
gemaakt sporttraject, inwoners duur-
zaam in beweging te krijgen. Mevrouw 
Maas doet mee aan In 12 weken weer 
‘In Beweging’.

Wat was uw reden om mee te doen aan 
In Beweging?
“Een vriendin van mij vertelde mij over het 
programma. Zij vertelde dat er vooraf allerlei 
testen afgenomen worden en hier was ik 
nieuwsgierig naar. Ik was benieuwd welke 
bewegingen goed zijn voor mij omdat ik enkele 
blessures heb.”
 
Waarin juist het sportprogramma In 
Beweging ?
“De persoonlijke sportprogramma's die 
worden ontwikkeld aan de hand van je begin-
situatie. De persoonlijke begeleiding en de 
uitleg waarom sommige oefeningen goed zijn 
voor bepaalde spiergroepen. Door de oefenin-
gen merk je een positief effect in je dagelijkse 
leven. Ik merk bijvoorbeeld dat traplopen of de 
boodschappen tillen nu beter gaat. Ook wordt 
je klaargestoomd om met zelfvertrouwen ver-
der te gaan met sporten na het programma.”

Waar kunnen inwoners zich aanmelden?
“Stuur voor meer informatie een mail naar 
franco@negen.nl of bel 06 1703 4681. 
De kosten zijn éénmalig € 27,60 voor het 
programma van 12 weken.”

Foto: met dank aan de locatie Sportdomein.

Vanaf maart t/m mei 2023 maakt 
Cyclomedia Technology B.V foto’s in
Eijsden-Margraten. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het in beeld brengen 
van de omgeving. Met speciaal uit-
geruste auto’s maakt Cyclomedia 
360 graden panoramafoto’s vanaf de 
openbare weg. 

Cyclomedia maakt op de foto’s personen en 
kentekens van auto’s onherkenbaar. De 
gemeente gebruikt de foto’s als ondersteuning 
bij de uitvoering van wetgeving en ontwikkeling 
van ruimtelijke plannen. En bij voorbereiding 
van werkzaamheden in de openbare ruimte. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met 
Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 
5300 CE Zaltbommel of via e-mail:
privacy@Cyclomedia.com.

Openbare ruimte in beeld

Laat uw stem horen op 
15 maart!

Op woensdag 15 maart kiest u wie in de 
Provinciale Staten en in het bestuur van het 
Waterschap Limburg komt. De provincie en 
het waterschap beïnvloeden uw dagelijkse 
leven. De provincie beslist bijvoorbeeld waar 
woningen, wegen en natuurgebieden komen. 
Het waterschap zorgt voor veilige dijken en 
voor voldoende en schoon water.
Uiterlijk 1 maart ontvangt u uw stempas per 
post. Lees alvast meer op:
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.



Actie voor ondernemers in een beschermingsgebied voor de drinkwatervoorziening

Voor ondernemers met een bedrijf in 
een beschermingsgebied voor de drink-
watervoorziening gelden speciale regels. 
Daarom kregen zij begin december 2022 
een brief met een informatieve folder. 

Doel van deze actie is dat deze ondernemers 
zich ervan bewust zijn dat ze in een bescher-
mingsgebied voor de drinkwatervoorziening 
liggen. In de folder worden ondernemers 
opgeroepen om rekening te houden met de 
bijzondere ligging van hun bedrijf. Ook worden 
zij gewezen op de belangrijkste regels die er in 
deze gebieden gelden. In de Omgevingsverorde-
ning Limburg zijn alle regels te vinden. 

Roger van Thoor, beleidsmedewerker Water bij 
de Provincie Limburg: “We roepen ondernemers 
op om in actie te komen en maatregelen te 
nemen wanneer dit nodig is. De Provincie kan 
hen daarbij helpen. Ondernemingen in de 
waterwingebieden die een risico kunnen zijn 
voor de kwaliteit van het grondwater, worden 
door ons benaderd voor een bedrijfsbezoek. 
Bij dit bezoek zal ook een medewerker van 
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) 
aanwezig zijn. We hebben deze bedrijven 
geselecteerd op basis van het Vestigings 
Register Limburg 2021.”

Op de hoogte blijven? Volg ons online!

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Reacties
Het aantal reacties op de brief en de folder is 
nog beperkt. Roger van Thoor: “Een ondernemer 
liet me weten dat hij de risico’s in zijn bedrijf is 
nagegaan en dat hij zijn registratie bij de Kamer 
van Koophandel heeft aangepast. Dit past uit-
stekend bij de doelstelling van de actie. Verder 
kregen we bijvoorbeeld berichten dat het betref-
fende bedrijf niet meer bestaat. Ook dat is goed 
om te weten. Met dit soort informatie kunnen 
wij onze gegevens actueel houden.”

U kunt de folders bekijken via www.limburg.nl/
onderwerpen/water/grondwater-drinkwater 
onder het kopje “Zie ook”.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de volgende 
beschikking ter inzage ligt voor het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor:
voor het brandveilig gebruiken van het pand tbv 
groepsaccommodatie op het perceel 
Hoogcruts 7A, 6255NS Noorbeek.
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 dagteke-
ning; een omschrijving van het besluit waarte-
gen 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. 

Beschikking omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand tbv 
groepsaccommodatie op het perceel Hoogcruts 7A, 6255NS Noorbeek

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbouwen van de stal naar 3 permanente 
wooneenheden (rijksmonument) Groot Welsden 72, 6269 EW Margraten
Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de ontwerp-
omgevingsvergunning voor het verbouwen 
van de stal naar 3 permanente wooneenheden 
(rijksmonument) Groot Welsden 72, 
6269 EW Margraten ter inzage ligt.

De ontwerpbeschikking met bijbehorende 
stukken liggen, op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo, vanaf 2 februari 2023 gedurende zes 
weken ter inzage.

Voor inzage en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum, tele-
foonnummer 043 458 8488.

Tijdens die termijn van zes weken kunnen 
belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen. Een zienswijze kan niet 
worden ingediend langs elektronische weg (e-
mail, sms, etc.), behalve per telefax 
043 458 8400. 
Zienswijzen tegen de ontwerpvergunning 

kunnen worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders.

Eijsden-Margraten, 1 februari 2023

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



Verkiezing van de leden van het bestuur van het Waterschap Limburg

Inlichtingen betreffende de 
registratie als kiezer
De burgemeester van Eijsden-Margraten 
maakt bekend dat iedere inwoner van 
deze gemeente bij het KlantContact-
Centrum (KCC), Amerikaplein 1, 
6269 DA Margraten de inlichting kan 
verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregis-
treerd. Op de grond dat hij/zij niet of 
niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd 
kan hij/zij schriftelijk om herziening van 
de registratie verzoeken.

Stemmen met een kiezerspas 
De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt 
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van 
de leden van het bestuur van het waterschap 
Limburg op woensdag 15 maart 2023 een kiezer 
is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in 
een willekeurig stembureau in het waterschap.
Daarbij gelden de volgende bepalingen: 
 
A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij het KlantContactCentrum (KCC) van de 
 gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijg-
 baar voor verzoekschriften om in een wille-
 keurig stembureau aan de stemming te 
 mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 
 10 maart 2023 om 17.00 uur door de kiezer 
 worden ingediend bij de burgemeester van de 
 gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 
 2023 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer 
 het de verzoeker is toegestaan om bij vol-
 macht aan de stemming te mogen deel-
 nemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
 kiezerspas verstrekt.
 
B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient zich hiertoe uiterlijk op 
 dinsdag 14 maart 2023 om 12.00 uur per-
 soonlijk te melden bij het KlantContact-
 Centrum (KCC) van de gemeente waar hij/
 zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is 
 geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer 
 het de verzoeker is toegestaan om bij vol-
 macht aan de stemming te mogen deel-
 nemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
 kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij 
verlies niet worden vervangen. Als u gaat stem-
men moet u naast uw kiezerspas ook een geldig 
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt 
identificeren mag u niet stemmen. Een kiezers-
pas kunt u ook aanvragen via de website: 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen. 

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt 
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van 
de leden van het bestuur van het waterschap 
Limburg op woensdag 15 maart 2023 een kiezer 
is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag 
 volmachtbewijs 

1. Bij het KlantContactCentrum (KCC) van de 
 gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijg-
 baar voor de verzoekschriften om bij vol-
 macht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 
 10 maart 2023 om 17.00 uur door de kiezer 
 worden ingediend bij de burgemeester van de 
 gemeente, waar hij/zij op maandag 30 
 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 Het verzoekschrift kan niet worden ingediend 
 door de kiezer aan wie al een kiezerspas is 
 verstrekt.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als 
 gemachtigde op te treden, moet op maandag 
 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd 
 binnen het gebied waarvoor de verkiezing 
 geldt.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 
 gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de 
 volmacht in te trekken of zelf aan de stem-
 ming deel te nemen.
 
B. Machtiging door overdracht van de 
 stempas of kiezerspas

1. De kiezer kan een andere kiezer die in 
 dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, 
 machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van 
 de stempas of kiezerspas en laat de kaart 
 door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmacht-
 bewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan 
 de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een 
 geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde 
 meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde 
 aan de voorzitter van het stembureau laten 
 zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs 
 omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en 
 met de dag van de stemming.
6. Een volmacht die is verleend door overdracht 
 van de stempas of kiezerspas kan, tot het 
 uitbrengen van een stem door de gemach-
 tigde, door de volmachtgever worden 
 ingetrokken.
 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) vol-
machten aannemen. De volmachtstem dient 
tegelijk met de eigen stem te worden uitge-
bracht. Een volmacht kunt u ook aanvragen via 
de website: 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze 
medewerkers van het KlantContactCentrum via 
telefoon 043 458 8488 of stuur een bericht naar 
verkiezingen@eijsden-margraten.nl.

Eijsden-Margraten, 30 januari 2023

De burgemeester voornoemd, 
Drs. G.J.M. Cox



Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg in kieskring Maastricht 

Inlichtingen betreffende de 
registratie als kiezer
De burgemeester van Eijsden-Margraten 
maakt bekend dat iedere inwoner van 
deze gemeente bij het KlantContact-
Centrum (KCC), Amerikaplein 1, 
6269 DA Margraten de inlichting kan 
verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregis-
treerd. Op de grond dat hij/zij niet of 
niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd 
kan hij/zij schriftelijk om herziening van 
de registratie verzoeken.

Stemmen met een kiezerspas 
De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt 
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van provinciale staten van Limburg 
in kieskring Maastricht op woensdag 15 maart 
2023 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit 
te brengen in een willekeurig stembureau in de 
provincie.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. Schriftelijke aanvraag

1. Bij het KlantContactCentrum (KCC) van de 
 gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijg-
 baar voor verzoekschriften om in een wille-
 keurig stembureau aan de stemming te 
 mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 
 10 maart 2023 om 17.00 uur door de kiezer 
 worden ingediend bij de burgemeester van de 
 gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 
 2023 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer 
 het de verzoeker is toegestaan om bij vol-
 macht aan de stemming te mogen deelne-
 men.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
 kiezerspas verstrekt.
 
B. Mondelinge aanvraag

1. De kiezer dient zich hiertoe uiterlijk op dins-
 dag 14 maart 2023 om 12.00 uur persoonlijk 
 te melden bij het KlantContactCentrum (KCC) 
 van de gemeente waar hij/zij op maandag 30 
 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer 
 het de verzoeker is toegestaan om bij vol-
 macht aan de stemming te mogen deelne-
 men.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
 kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij 
verlies niet worden vervangen. Als u gaat stem-
men moet u naast uw kiezerspas ook een geldig 
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt 
identificeren mag u niet stemmen. Een kiezers-

pas kunt u ook aanvragen via de website: 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt 
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van provinciale staten van Limburg 
in kieskring Maastricht op woensdag 15 maart 
2023 een kiezer is toegestaan bij volmacht te 
stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag 
 volmachtbewijs

1. Bij het KlantContactCentrum (KCC) van de 
 gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijg-
 baar voor de verzoekschriften om bij vol-
 macht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 
 10 maart 2023 om 17.00 uur door de kiezer 
 worden ingediend bij de burgemeester van de 
 gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 
 2023 als kiezer is geregistreerd.
 Het verzoekschrift kan niet worden ingediend 
 door de kiezer aan wie al een kiezerspas is 
 verstrekt.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als 
 gemachtigde op te treden, moet op maandag 
 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd 
 binnen het gebied waarvoor de verkiezing 
 geldt.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 
 gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de 
 volmacht in te trekken of zelf aan de stem-
 ming deel te nemen.
 
B. Machtiging door overdracht van de 
 stempas of kiezerspas 

1. De kiezer kan een andere kiezer die in 
 dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, 
 machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van 
 de stempas of kiezerspas en laat de kaart 
 door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmacht-
 bewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan 
 de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een 
 geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde 
 meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde 
 aan de voorzitter van het stembureau laten 
 zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs 
 omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en 
 met de dag van de stemming.
6. Een volmacht die is verleend door overdracht 
 van de stempas of kiezerspas kan, tot het 
 uitbrengen van een stem door de gemachtig-

 de, door de volmachtgever worden ingetrok-
 ken.
 
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) vol-
machten aannemen. De volmachtstem dient 
tegelijk met de eigen stem te worden uitge-
bracht. Een volmacht kunt u ook aanvragen via 
de website: 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze 
medewerkers van het KlantContactCentrum via 
telefoon 043 458 8488 of stuur een bericht naar 
verkiezingen@eijsden-margraten.nl.

Eijsden-Margraten, 30 januari 2023

De burgemeester voornoemd, 
Drs. G.J.M. Cox


