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Onderzoek vast-draadloos netwerk Heuvellandschap succesvol
afgerond

Contact met uw gemeente
Telefonisch: 14 043 of 043 458 8488
ma. t/m do. van 08.30 tot 17.00 uur,
vr. van 08.30 tot 12.00 uur
Schriftelijk:
Postbus 10, 6269 ZG Margraten
Contact: www.eijsden-margraten.nl/contact
Website: www.eijsden-margraten.nl
Fax. 043 458 8400
www.twitter.com/gemeenteEM
www.facebook.com/gemeenteEM
www.dichtbijhetleven.nl
Wij werken alleen op afspraak
Maak telefonisch of digitaal een afspraak. Voor het
afhalen van aangevraagde paspoorten en rijbewijzen kan men zonder afspraak terecht tijdens de
openingstijden.

Een betere internetverbinding voor afgelegen gebieden in het heuvelland is realiseerbaar door
gebruik te maken van een zogenaamd vast-draadloos netwerk. Dat is de conclusie van een haalbaarheidsonderzoek dat in 2018 is uitgevoerd door Greenet in opdracht van de Provincie Limburg en de
Lijn-50 gemeenten: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.
Tevreden
“Wij zijn erg tevreden met de uitkomst van dit onderzoek naar deze bijzondere vorm van draadloze infrastructuur”, aldus wethouder Gerry Jacobs van gemeente Eijsden-Margraten. “Ook met de wetenschap dat dit een
mogelijkheid is om de moeilijk te bereiken locaties, de zogenaamde witte gebieden, in het heuvelachtige landschap te ontsluiten maakt dit onderzoek succesvol”, vult gedeputeerde Hans Teunissen aan.
Feestelijk
Het haalbaarheidsonderzoek werd feestelijk afgesloten bij het MergellandEi in Eckelrade op woensdag 6
februari. Guus en Vera Lardinois: “Wij zijn blij dat ook wij als ondernemers nu een goede internetverbinding
hebben en daardoor ook ‘online’ goed bereikbaar zijn!”
Lees het volledige persbericht op: www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Foto onderschrift: V.l.n.r.
Guus Lardinois en Frank
Weening (Greenet).

Bezoekadres gemeentehuis:
Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
Openingstijden KlantContactCentrum
Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
elke ochtend van 09.00 tot 12.00 uur
dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

Zittend, gedeputeerde
Hans Teunissen, Vera
Lardinois en wethouder
Gerry Jacobs gemeente
Eijsden-Margraten.

Openingstijden Servicepunt
Breusterhof 2, 6245 EL Eijsden
elke middag (behalve vrijdag) van 14.00 tot 16.00 u
donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Team
van 09.00 tot 12.00 uur tel. 043 458 8488 bij spoed
tot 17.00 uur. Bij spoed buiten kantoortijden SEH
(Spoed Eisende Hulp jeugd) tel. 088 007 2990.
Digitaal producten bestellen en meer info:
www.eijsden-margraten.nl > Digitaal loket
Rekeningnummer:
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
IBAN: NL46BNGH0285148680. BIC: BNGHNL2G
Meldingen en klachten
aan openbare werken en/of milieuzaken.
Telefonisch: 14 043 of 043 458 8488 of
www.eijsden-margraten.nl > Alles voor inwoners >
Contact > Meldingen en klachten.
Voor spoedmeldingen buiten kantoortijden
• Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835
• Klachten luchtverkeer 043 365 2020
Colofon: Redactie en samenstelling:
Communicatie gemeente Eijsden-Margraten

13 februari 2019

Ralph Sluymans
fotografie •
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Raadsvergadering
Op dinsdag 19 februari 2019 vergadert de gemeenteraad in het Huis van de Burger
in Margraten om 19.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan grenscorrectie Nederland-België
• Bestemmingsplan Poelveld
• Wijziging Verordening Duurzaamheidslening
• Nieuw Vergadersysteem voor de raad
Spreekrecht
U kunt gebruik maken van uw spreekrecht door maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde
onderwerpen. Wanneer u van uw spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit tenminste 24 uur voor aanvang
van de vergadering aan de griffier (griffie@eijsden-margraten.nl). Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren. •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Overlast vliegverkeer
Als u hinder van vliegverkeer ondervindt, kunt u bellen met het
Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer via 043 365 2020.
Daarbij is het van belang dat u de datum en het tijdstip van uw waarneming vermeldt.
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Bekendmakingen gemeente Eijsden-Margraten
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure appartementencomplex 15
huurwoningen, Veldje 60 t/m 74 te Eijsden
Burgemeester en wethouders van Gemeente Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende
besluit omgevingsvergunning ter inzage ligt voor:
- het realiseren van een appartementencomplex
van 15 huurwoningen op het perceel Veldje 60
t/m 74, 6245 CW en 6245 CX te Eijsden.
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/besuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Op bovengenoemde website vindt u de
exacte voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden
ondertekend en dient ten minste te bevatten:
- de naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep/verzoek is gericht;
- de gronden van het beroep/verzoek.
Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. Voor
inzage en nadere informatie moet u een afspraak
maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.
Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken
digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl met Plan ID:
NL.IMRO.1903.OMGKOM10010-VG01.

Alle officiële bekendmakingen publiceren wij via
www.overheid.nl. Dit zijn formele besluiten
zoals vergunningen, bouwplannen, evenementen

Duurzame kunstuitingen bij Kunstcafé
Op vrijdag 1 februari vond de eerste editie van Kunstcafé 2019 plaats in Café Heerlijkheid
Breust te Eijsden. Het evenement bood wederom een spetterend en kunstzinnig programma.
Onder de indruk
Muziek van jong talent, de band Birchwood en de gebruikelijke mini-masterclass klassieke muziek door
Peter Caelen passeerden de revue. Caelen vertelde over het turbulente leven van een van de grootste pianovirtuozen aller tijden: Frans (Ferenc) Liszt. Leerlingen van Muziektalent LVO-Maastricht – de vooropleiding van het jeugdconservatorium – speelden onder meer een stuk van Schubert op de vleugel en viool.
Burgemeester Akkermans en wethouder Chris Piatek waren onder de indruk van de jonge talenten die via
het gemeentelijke programma SKEM (Structurele Kunsteducatie Eijsden-Margraten) gestimuleerd worden
om zich muzikaal te ontwikkelen.
Diversiteit
Kunstcafé toont de diversiteit in
kunst binnen de gemeente. Ieder
cultureel seizoen stelt cultuur- en
literatuurwetenschapper Maria
Kleijnen een literatuurlijst samen.
Ook tijdens Kunstcafé op 1 februari
lichtte zij haar meest recenter lijst
stilistisch toe. Beeldend kunstenaar
Erik Habets verraste het publiek
met een primeur over zijn nog uit
te brengen eerste game ‘Fromto’.
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en plaatselijke regelgeving, die direct invloed op
uw buurt hebben. Via enkele stappen kunt u zich
inschrijven voor de e-mailservice van Overheid.nl.
Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die onder meer door gemeenten, provincies
en waterschappen via www.overheid.nl gepubliceerd worden. Op onze website kunt u onze officiële bekendmakingen ook raadplegen via
Bestuur > Regelgeving en openbare bekendmakingen > Officiële bekendmakingen.
Eijsden-Margraten, 13 februari 2019
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten,
De secretaris, Mathea Severeijns
De adjunct directeur, François Kool
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

Raad beslist over een nieuw
vergaderstelstel
Op dinsdag 19 februari beslist de gemeenteraad van Eijsden-Margraten over een nieuw
vergaderstelsel voor de raad. Als de raad
het voorstel aanneemt, betekent dit dat inwoners nauwer betrokken worden bij de besluitvorming.
Het model maakt intensiever contact met
burgers en maatschappelijke instellingen
mogelijk voordat de raad een beslissing
neemt.
Het voorgestelde vergaderstelstel kent drie fasen:
beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. In de beeldvormende vergadering verzamelt de raad zoveel mogelijk informatie. Burgers
en maatschappelijke instellingen spreken hier in.
In de oordeelsvormende vergadering formuleren
raadsleden een politiek standpunt.

Duurzaamheid
Tijdens Kunstcafé werd het thema
‘duurzaamheid’ door deskundigen
bediscussieerd. Zij zijn betrokken
bij vier gemeentelijke projecten: Tiny Forest, Plastic Soep, het Schone Maasproject en Buitengewoon Buitengebied. De volgende editie van Kunstcafé vindt plaats op vrijdag 22 maart van 20:00 tot 22:00 uur in
gemeenschapshuis Oos Heim. Meer weten over Kunstcafé en gemeentelijke duurzaamheidsprojecten?
Ga naar: https://www.eijsden-margraten.nl/inwoners/ik-beweeg-ik-creeer/ •
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Tijdens de besluitvorming voeren zij het debat en
nemen een beslissing. In de voorgestelde werkvorm verkent de raad het vraagstuk dus eerst
grondig voordat zij oordelen en er vervolgens
over besluiten.
Meer informatie over de agendapunten voor
raadsvergadering van dinsdag 19 februari vindt u
op onze vergaderkalender via
https://www.eijsden-margraten.nl/bestuur/
gemeenteraad/. •
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