Uitgelicht: Raadsvergaderingen 2 en 17 maart 2020

Drie vragen aan

Op 2 maart 2020, aanvang 19.00 uur, heeft
de gemeenteraad een beeldvormende vergadering
in het Huis van de Burger in Margraten. Op 17
maart 2020 19.30 uur een oordeelsvormende
en aansluitend een besluitvormende vergadering.

Eijsden-Margraten vormt dit jaar het
decor van een bijzonder muzikaal
avontuur: ‘Samenklank’. Samenklank
is een projectorkest van individuele
muzikanten én muziekverenigingen uit
onze gemeente. Het concert van het
projectorkest vindt plaats op zondagmiddag 18 oktober. Maureen Bachaus
en Daisy Claessens, vanuit de gemeente
betrokken bij Samenklank vertellen ons
meer:

Op de agenda staan:
• Wijziging Afvalstoffenverordening
• Grondexploitatie en opzet woningbouwplan
Banholt
• Suppletieaanvraag in kader van explosieven
opsporing.
Voor de volledige agenda’s kijk op
www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.
Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in de

beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Kijk op onze website voor de inspraakregels.
Volg de Raad!
Via de website www.eijsden-margraten.nl/
bestuur/gemeenteraad kunt u alle raadsstukken
raadplegen en de vergaderingen live beluisteren.
Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

In beeld

Wat is het doel van Samenklank?
Het verbinden van muzikanten uit de hele
gemeente staat centraal in dit project. Voor
het concert wordt een speciale compositie
geschreven, opgebouwd uit kenmerkende
muziekstukken, aangeleverd door alle
muziekverenigingen uit de gemeente.
Wie kan deelnemen aan Samenklank?
Elke muzikant kan zich aanmelden, zowel
individuele muzikanten als leden van muziekverenigingen. We zoeken een verscheidenheid
aan muzikanten. Via dit interview roepen we
speciaal de individuele muzikanten op tot deelname. In de aanloop naar het concert repeteert
het projectorkest circa zes keer.

Sleuteloverdracht CV De Hèvers
Op zaterdag 22 februari overhandigde burgemeester Akkermans symbolisch voor drie dagen
de gemeentesleutel aan gemeenteprins
Barry l en prinses Tessa ll van CV de De Hèvers uit
Noorbeek.
Foto’s Ralph Sluysmans

‘t Gouwe Äppelke
Tijdens de sleuteloverdracht vond ook de uitreiking van de onderscheiding ‘De Grootorde van
’t Gouwe Äppelke plaats en ging dit keer naar de
‘Groéselder Vrijwilliger’.
’t Gouwe Äppelke is bedoeld om een inwoner of
groep te eren. De onderscheiding is voorgedragen
door CV De Zweitlanceers uit Gronsveld vanwege
de vele vrijwilligers die de carnavalsvereniging in
Groéselt een warm hart toedragen.

Kort nieuws
Reconstructie Burgemeester
Wolfsstraat
Op maandag 2 maart 2020 worden ter plaatse
van de kruising Bukel/Julianaweg/Eindstraat
in St. Geertruid asfalteringswerkzaamheden
én de markeringen uitgevoerd. Hiervoor wordt
de betreffende kruising afgesloten waardoor
doorgaand verkeer in St. Geertruid op
maandag 2 maart 2020 niet mogelijk is.
De omleiding zoals die eind 2019 is gebruikt, is

op 2 maart weer van toepassing. De weggebruikers worden via verkeersborden omgeleid.
De Dorpstraat blijft bereikbaar komende vanaf
Eckelrade. De busdienst wordt via pendeldiensten gewaarborgd, waardoor deze niet via de
Libekerstraat of veldweg hoeft te rijden.
Zijn er vragen over de uitvoering, dan kunt u
contact opnemen met de uitvoerder, de heer
Konings, telefoonnummer 06 1527 2048 of de
heer Maessen, telefoonnummer 06 2245 1870.

Hoe meld ik me aan?
Aanmelden kan tot 1 april bij buurtcoach
Daisy Claessens via daisyclaessens@eijsden-margraten.nl of 043 458 8488. Vermeld
daarbij welk instrument je speelt, op welk
niveau en je contactgegevens.
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Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.dichtbijhetleven.nl
info@eijsden-margraten.nl
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do 08.30 – 17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835
Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

