(Nieuwe) vrijheid - woord van de burgemeester

Beste inwoner,
In dankbaarheid en trots koesteren we, al 75 jaar,
onze vrijheid. De vrijheid om buiten rond te lopen

en je geliefden te ontvangen. De vrijheid om te
spelen met je vriendjes. De vrijheid om zonder
mondkapje je werk te doen en een dag verlof te
nemen. De oudere, het kind, de zorgverlener: ze
zijn elk een deel van die vrijheid kwijt. En ze zijn
elk op zoek naar een nieuwe vrijheid.

maatschappij tot een paradox. Want hoe houden
we afstand, maar blijven we verbonden met ons
hart? Hoe herwinnen we onze vrijheid, zonder de
zorg voor onze kwetsbaren uit het oog te verliezen? Waar ligt de balans tussen ons eigen belang
en dat van de ander?

Zelf mis ik de vrijheid rond activiteiten en evenementen. De 60-jarige huwelijken, de vergaderingen, de onderscheidingen. Twaalf inwoners
van onze gemeente kregen hun lintje dit jaar
telefonisch opgespeld. We voeren een gezondheidsoorlog waarin de vrijheid om hen de hand
te schudden is gesneuveld. En ook ik ga op zoek
naar een nieuwe vrijheid.

Vorig jaar september vierden we 75 jaar Liberation: vrijheid in relatie tot verbondenheid en
verantwoordelijkheid. “De kunst van het leven
is thuis te zijn alsof men op reis is”, zei Godfried
Bomans.
Laten we elkaar vasthouden en een goede gezondheid wensen. Gewoon thuis. Dan kunnen we
de reis naar vrijheid samen maken.

Maar dat is geen absolute waarde. Voor mij is
vrijheid niet los te zien van verbondenheid en
verantwoordelijkheid. Dat leidt in deze 1,5 meter

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Jos Hendriks is projectmanager van 75 jaar
Liberation bij gemeente Eijsden-Margraten.
Hij organiseerde mede het openingsweekend
in september 2019 en het jaarlijkse Liberation
Concert op de Amerikaanse begraafplaats.
Bevrijdingsdag had voor Jos een mooie afsluiting moeten zijn zo vlak voor zijn pensioen.
Dit jaar zouden namelijk 215 leerlingen van
het VISTA college het bevrijdingsvuur in Mesch
ontsteken en dat naar het bevrijdingsfestival in
Roermond brengen. Daarbij zouden ze t-shirts
dragen met een foto van de kruizen op de
Amerikaanse begraafplaats.
“Helaas gaat dat nu niet door. Het was vooral
om de vrijheid wat meer onder de aandacht
te brengen bij jongeren. Zij zien vrijheid vaak
als vanzelfsprekend en zijn zich er minder van
bewust dat vrijheid zo kan worden afgenomen.” Helaas is dit vanwege de coronacrisis
niet mogelijk. Er wordt gekeken of dit initiatief
verplaatst kan worden naar het Liberation
Concert, als er dan weer grote evenementen
georganiseerd mogen worden. “Echter je hebt
dan wel een ander concert voor de doelgroep
dan tijdens het bevrijdingsfestival aangezien het
Liberation Concert klassiek getint is.“
Dat de geplande activiteiten op 4 en 5 mei niet
kunnen doorgaan hoeft niet te betekenen dat

we niet kunnen herdenken en vieren.
“Kijk maar naar de artiesten die acht uur lang
een concert hebben gegeven en daarmee
miljoenen hebben opgehaald voor de bestrijding
van het coronavirus”. Het biedt juist nieuwe
mogelijkheden om met elkaar te gedenken.
Zie ook de oproep van het Nationaal Comité
4 en 5 mei om thuis mee te doen aan de herdenking en viering.

Herdenken en vieren
Op 4 mei worden alle oorlogsslachtoffers herdacht die gevallen zijn sinds de
Tweede Wereldoorlog. Dit wordt elk jaar
traditiegetrouw gedaan met de herdenking op de Dam in Amsterdam en
herdenkingen in elke gemeente.
Op 5 mei wordt de vrijheid gevierd
waarbij bevrijdingsfestivals altijd veel
jonge bezoekers trekken. Dit jaar zou
het extra speciaal zijn. Het is precies
75 jaar geleden dat Nederland bevrijd
werd. Maar hoe herdenken we tijdens de
coronacrisis?

Jos Hendriks
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4 en 5 mei 2020: samen stilstaan
bij 75 jaar vrijheid
Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers.
We herdenken samen in verbondenheid, ieder
met zijn eigen herinneringen en gedachten. Op
5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede
Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. Dat doen we
in het besef dat vrijheid nooit vanzelfsprekend
is. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid van ons allen, juist nu er een beroep
op ons wordt gedaan om goed voor elkaar te
zorgen.
Vlag
De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar
vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal
Comité 4 en 5 mei aan heel Nederland om op
4 mei thuis de hele dag de vlag halfstok te
hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vraagt het comité u de vlag
uit te steken om de vrijheid uit te dragen en
als eerbetoon aan hen die ons 75 jaar geleden
hebben bevrijd.
Nationale Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag
De Herdenking op de Vroenhof in Eijsden gaat
dit jaar niet door. De Nationale Herdenking om
20.00 uur op de Dam in Amsterdam gaat in
aangepaste vorm door, zonder publiek. Deze
herdenking kunt u live volgen via de NOS.
Het Nationaal Comité doet een oproep om op
4 mei de hele dag de vlag halfstok te hangen.
Ook wordt er aan alle blazers gevraagd om op
die dag om 19.58 uur het Taptoe-signaal vanuit
huis mee te spelen. Na de twee minuten stilte
om 20.00 uur wordt iedereen uitgenodigd om
thuis het Wilhelmus mee te zingen. Op 5 mei
om 20.30 uur zendt de NOS een bevrijdingsspecial uit vanuit Koninklijk Theater Carré met
onder andere Simone Kleinsma, Roel van Velzen
en Maria Fiselier begeleid door het Metropole
Orkest.

Gewijzigde openingstijden
Op maandag 4 en dinsdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten. Vanaf woensdag 6 mei zijn wij
weer bereikbaar.
U kunt telefonisch een afspraak maken. Dit kan
van maandag t/m donderdag via het nummer
14 043 of 043 458 84 88 van 08.30 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van
08.30 tot 12.00 uur.
Aangifte geboorte en overlijden
4 en 5 mei
Aangifte geboorte en overlijden kunt u digitaal
regelen via onze website
www.eijsden-margraten.nl. Voor informatie
betreffende deze aangiften kunt u telefonisch
contact opnemen met Henriëtte Wijnands via
telefoonnummer: 06 5276 7678.

Beweegtips voor ouderen
Door het coronavirus
moeten we allemaal
zo veel mogelijk binnen blijven. Het is van
belang dat we wel
blijven bewegen.
Zo blijven alle spieren
soepel en sterk,
kunnen we de dagelijkse dingen blijven
doen en blijven we fit. Iedere week
krijgt u van ons een aantal beweegoefeningen.
Voor de elleboog - knie
Ga zitten op een stevige stoel. Zorg dat u goed
achterin de stoel gaat zitten. Beweeg de linker
elleboog naar de rechter knie. Beweeg dan
de rechter elleboog naar de linker knie. Indien
u kunt staan, is de oefening ook staand uit
te voeren. Dit is nog beter voor uw spieren.
Herhaal dit 10 keer aan beide kanten. Neem 30
seconden rust. Herhaal de oefening dan nog
een keer.
Voor de buikspieren
Ga zitten op een stevige stoel. Zorg dat u
goed achterin de stoel gaat zitten. Maak een
scharende beweging met de benen, door de
benen om en om te kruisen. Houd zo nodig de
stoelleuningen vast. Herhaal de oefening 10
keer. Neem dan 30 seconden rust. Herhaal de
oefening dan nog een keer.

STOP corona, Toezicht en handhaving

Voor de armen en schouders
Ga voor een muur staan. Plaats 1 hand tegen
de muur en beweeg uw vingers omhoog tegen
de muur op. Probeer zo hoog mogelijk te komen.
Op het hoogste punt houdt u de vingers 3
seconden op de plek. Herhaal de oefening met
de andere hand. Neem dan 30 seconden rust.
Herhaal de oefening dan aan beide kanten nog
een keer.
Voor de schouders
Uitgangshouding: De linkerarm wijst gestrekt
naar voor en rechts. De linker elleboog is op
schouderhoogte. De rechterhand wordt met de
duimzijde achter de linker bovenarm juist boven
de elleboog geplaatst. Beweging: trek met de
duimzijde van de rechterhand de linkerarm zo
ver mogelijk tegen de borst. Als de beweging
geremd wordt door de borst dan wordt de
romp zo ver mogelijk naar rechts gedraaid. De
handrug wijst naar boven. Draai nu de romp
zover mogelijk naar rechts. Herhaal de oefening
met rechterarm. Neem dan 30 seconden rust.
Herhaal de oefening aan beide kanten nog een
keer.
Door de oefeningen dagelijks te doen, zult u
fitter blijven. Kies één of zelfs twee vaste momenten per dag uit om de oefeningen te doen
en blijf dit iedere dag herhalen. Doordat u een
vast moment per dag kiest, is het makkelijker
vol te houden. De oefeningen kunt u samen of
alleen doen. Gaat het erg gemakkelijk? U kunt
dan van twee sets naar drie sets gaan.

Alleen samen kunnen wij corona onder controle
krijgen. Om erop toe te zien dat maatregelen
nageleefd worden gaat toezicht en handhaving, 7 dagen per week op pad. Er wordt actief
gecontroleerd en hulp geboden bij het naleven
van de regels.
Ziet u iets wat ingaat tegen de coronamaatregelen, dan kunt u dit melden via Fixi, categorie
Handhaving Corona. Ziet u rondslingerend afval
of bent u getuige van illegaal afval dumpen?
Meld dit ook via Fixi. U kunt direct een melding
maken via www.eijsden-margraten.nl/ikfixit of
download Fixi in de Google Play Store of App
Store.

Schoolstraat en zullen dan vervolgd worden
richting kruispunt Graaf de Geloeslaan. Tegelijkertijd zullen de laatste bestratingswerkzaamheden van fase 2 worden afgerond.
De kruising Diepstraat / Kerkstraat is zo lang
mogelijk toegankelijk voor alle verkeer en wordt
tegelijkertijd met fase 4 (Graaf de Geloeslaan)
heringericht. Dit voorkomt dat het kruispunt
twee keer moet worden afgesloten en dat er
niet met transport over het reeds gedane werk
gereden hoeft te worden. Dit zorgt ervoor
dat de werkzaamheden eerder gereed zijn
dan gepland. In de voorgaande planning was
deze aanpak niet mogelijk, omdat er rekening
gehouden moest worden met evenementen die
nu afgelast zijn door het coronavirus.

Informatie voor verenigingen

Bestrijding eikenprocessierups

Omdat de landelijke maatregelen grote invloed
hebben op verenigingen, is gemeente EijsdenMargraten tijdelijk een virtueel verenigingsloket
gestart. Via dit loket willen we verenigingen
helpen met antwoorden op hun vragen en
doorverwijzen naar de juiste organisaties. Alle
informatie over het verenigingsloket leest u op
onze website:
www.eijsden-margraten.nl/coronavirus.

De eikenprocessierups is de komende maanden
opnieuw in eikenbomen te vinden. De brandharen van de rups zorgen voor irritatie aan
huid, ogen en luchtwegen. Om de overlast te
minimaliseren wordt de eikenprocessierups, in
het stadium voor de ontwikkeling van de brandharen, preventief bestreden. De gemeente
doet dit door bespuiting met een biologisch
middel dat alleen de rups bestrijdt. Dit middel
is onschadelijk voor dier en mens en wordt niet
gebruikt in gebieden die door ‘De Vlinderstichting’ zijn aangemerkt als beschermingsgebied.
Het bestrijden van de eikenprocessierups richt
zich op de gebieden waar inwoners de grootste

Fase 3 Herinrichting Diepstraat
Donderdag 30 april wordt gestart met fase 3
van de herinrichting Diepstraat. De werkzaamheden starten vanaf kruising Diepstraat /

risico’s lopen; drukke fiets- en voetpaden,
rondom scholen, kinderdagverblijven, verzorgingscentra, publieke gebouwen en bij
sportvelden en parkeerplaatsen. Omdat de

bestrijding weersafhankelijk is, kan het zijn dat
de bestrijding op ongebruikelijke tijdstippen
plaatsvindt zoals in het weekend.
Inwoners die overlast hebben van de eiken-

processierups kunnen dit melden via Fixi.
Ga naar www.eijsden-margraten.nl/ikfixit of
download Fixi in de Google Play Store of App
Store.

Buitengewone lintjesregen in Eijsden-Margraten

Op vrijdag 24 april 2020 ontvingen
12 inwoners van Eijsden-Margraten op
buitengewone wijze de boodschap dat
zij zijn gedecoreerd met een Koninklijke
Onderscheiding. Vanwege de beperkingen tijdens de coronacrisis werden zij
telefonisch verrast door burgemeester
Dieudonné Akkermans. Zo werd één
inwoner benoemd tot Ridder in de Orde

van Oranje Nassau en elf inwoners tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
“Ik ben fier op de mensen die zich
telkens weer inzetten voor het verenigingsleven, de gemeenschap en het
leven in onze dorpen. Tegelijkertijd
betreur ik dat ik de gedecoreerden niet
persoonlijk de welverdiende decoratie
kan overhandigen. Wij zullen zeker op
een later tijdstip en op gepaste wijze
deze gedecoreerden in het zonnetje
zetten”, aldus burgemeester Dieudonné
Akkermans.
Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning
Willem-Alexander vindt jaarlijks de traditionele
lintjesregen plaats. Inwoners die zich in EijsdenMargraten verdienstelijk hebben gemaakt,
worden door de burgemeester gedecoreerd.
Dit jaar werden de lintjes uitgereikt aan:

Ridder in de Orde van Oranje Nassau:
Theo Heins (Eijsden)
Lid in de Orde van Oranje Nassau:
Theo Weusten (Eckelrade),
Dees Heuts (Sint Geertruid),
Henriëtte Warnier-Warnier (Eijsden),
Marcel Merken (Bemelen),
Huub Senden (Margraten),
Agnes Warnier-Wijnands (Eijsden),
Lisette Feijs-Wolfs (Mesch),
Jacques Bos (Cadier & Keer),
Lenie Bernards-van Eijsden (Gronsveld),
Carla Gelissen-Boon (Sint Geertruid),
Pierre Pirnay (Bemelen).
Lees het volledige persbericht
‘Buitengewone lintjesregen in
Eijsden-Margraten’ op
www.eijsden-margraten.nl > Nieuws.

Bekendmakingen
Besluit opschorting
persoonslijst wegens
vertrek naar een onbekend
land:
• Lalov, I.L., geboren op 9-10-1993, per
11-03-2020
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met het KlantContactCentrum
(KCC) van de gemeente Eijsden-Margraten via
14 043 of 043 458 84 88.
U kunt de gemeente ook mailen via
info@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning legalisatie
handelsreclame McDonald’s,
Burg. Frans Cortenraadstraat 12 A, 6247 NZ Gronsveld
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken bekend dat de volgende
ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het
verlenen van een omgevingsvergunning voor:
het legaliseren van een handelsreclame met
het McDonald’s-logo op het dak van het
restaurant, gelegen op het perceel Burg. Frans
Cortenraadstraat 12 A, 6247 NZ Gronsveld.
De aanvraag betreft mede het verzoek tot
afwijking bestemmingsplan middels artikel
2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wabo.
Hiervoor dient de uitgebreide procedure te
worden gevolgd.
De ontwerpbeschikking ligt op grond van
paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf vrijdag
1 mei 2020 gedurende 6 weken (dus t/m
11 juni 2020) ter inzage.
Tijdens de termijn van zes weken kunnen door
belanghebbenden schriftelijk of mondeling
zienswijzen worden ingediend. Een 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 043 458 8400.
Alle stukken liggen, ingaande 1 mei 2020, in
het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage en
nadere informatie kunt u contact opnemen
met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.
In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken
digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op
met het KlantContactCentrum.
Tevens is de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken digitaal te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid:
NL.IMRO.1903.OMGRP15001-0N01.
Eijsden-Margraten, 29 april 2020
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

