
Dichtbij het leven - woord van de burgemeester

Bijzondere 
Dodenherdenking

Beste inwoner,

De komende tijd laten we, stap voor stap, het 
strenge regime los. De scholen zijn voor een deel 
weer open, de kapper is weer aan het werk. Maar 
de berg afdalen is moeilijker dan hem beklimmen. 
Zeker als die afdaling gepaard gaat met de pijn en 
de verwarring van een rouwproces. En hoewel de 
eerste stappen naar een nieuw evenwicht gezet 
zijn, hebben we onze vrijheid nog niet terug. 

De corona-aanpak geeft voorzichtig ruimte. 
Scholen in het basisonderwijs openen 
11 mei hun deuren. De groepsgrootte wordt 
gehalveerd en leerlingen gaan ongeveer 
50% naar school. Esther van Havere, direc-
teur OBS Mesch vertelt:

Wat vindt u van deze maatregel?
“Samen kijken we er ontzettend naar uit om onze 
kinderen weer te zien, verhalen delen, genieten, 
plezier maken en leren. De mogelijkheid om 
kleinschalig maar intensiever met onderwijs verder 
te gaan is voor zowel kinderen, leerkrachten als 
ouders erg belangrijk. 
Het protocol ‘Opstart basisonderwijs’ geeft 
duidelijke maatregelen en richtlijnen voor school 
en ouders. Ook wij vinden de eerste stappen erg 
spannend maar als we stil blijven staan komen we 
niet vooruit. Of zoals Albert Einstein ooit zei: ‘Te 
midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid’.”

Hoe heeft u de afgelopen weken beleefd?
“Alleen al het gemis van de geluiden van kinderen 
was enorm. Geen voetjes die door de gang liepen, 
geen gegiechel of gelach. ‘Onderwijs op afstand’. 
Deze uitdaging zijn we als team aangegaan. Ouders 
zijn de afgelopen periode een belangrijke partner 
geweest in het leerproces van hun kind. Als team 
willen we alle ouders hiervoor bedanken. Chapeau!”

Heeft u nog een boodschap aan de ouders?
“Houdt u aan de maatregelen die het RIVM en de 
school heeft voorgeschreven. Samen kunnen wij 
een zo veilig mogelijke onderwijsomgeving bieden 
en behouden.” Lees het volledige interview op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Drie vragen aan

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

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

Als grensgemeente missen we bovendien de 
afstemming met onze buurlanden. De centrale, 
landelijke aansturing laat weinig ruimte voor 
euregionaal handelen. Terwijl voor onze gemeente 
het buitenland zoveel dichterbij is dan Den Haag.
Onlangs ontmoette ik, aan de grens, mijn 
collega-burgemeester uit Voeren. Inwoners uit 
België namen hun boodschappen van onze Plus in 
ontvangst. 

Zo brengt elke beperking nieuwe creativiteit. 
De anonieme klant wordt nu weer persoonlijk 
bediend. We denken groot en handelen klein. 
We praten niet, we doen. U en ik, we verenigen 
onze krachten, opdat we energie overhouden om 
de scherven van persoonlijk leed, sociaal gemis en 
economische schade op te rapen. Zo zorgen we 
samen voor een gezonde wendbaarheid en een 
nieuw perspectief.

Dat vraagt leiderschap van onze gemeente. Een 
proactieve houding waarin we keuzes durven 
maken en leren van onze fouten. Waarin we 
digitalisering omarmen en oplossingen bedenken 
voor mensen die anoniem of eenzaam zijn. Waarin 
we, samen met u, een nieuwe invulling geven aan 
Dichtbij het leven. 

U kunt op ons rekenen. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Jaarlijks houdt burgemeester Akkermans op 
4 mei een speech tijdens Dodenherdenking bij 
het verzetsmonument aan de Vroenhof in 
Eijsden. Dit jaar ging deze herdenking niet door. 
Toch werd er stilgestaan bij onze bevrijders, vrede 
en 75 jaar bevrijding. 

U kunt de speech van burgemeester Akkermans 
digitaal zien en horen via onze website 
www.eijsden-margarten.nl/nieuws.

Foto: Ralph Sluysmans



Digitale raadsvergadering 
geslaagd 
Woensdag 6 mei werd er digitaal vergaderd 
door de raad van gemeente Eijsden-Margraten. 
De eerste digitale besluitvormende vergadering 
werd veelal vanuit afzonderlijke werkplekken 
door de raadsleden bijgewoond. De onderwer-
pen van de oorspronkelijk geplande raadsver-
gaderingen van 17 maart en 21 april werden 
hierbij afgehandeld. De vergadering was voor 
het publiek via YouTube te volgen. De komende 
weken blijft de raad digitaal vergaderen. 
Kijk voor meer informatie over data en tijdstip-
pen op www.eijsden-margraten.nl/bestuur/
gemeenteraad.

We schalen de dienstverlening 
op!
We zorgen ervoor dat de dienstverlening bur-
gerzaken door blijft lopen en nemen maatrege-
len om u en onze medewerkers te beschermen 
tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Gemeentehuis alleen toegankelijk op 
afspraak
Wilt u een geboorte aangeven, of een rijbewijs 
of paspoort aanvragen dan kunt u weer zelf een 
afspraak maken via: 
www.eijsden-margraten.nl/afspraken. 
Afspraken vinden plaats in het Gemeentehuis 
aan Amerikaplein 1 in Margraten. Het Service-
punt Eijsden is gesloten tot 1 september 2020.

Online regelen
Veel producten zoals bijvoorbeeld een uittreksel 
uit de basis registratie personen (BRP), burger-
lijke stand of het doorgeven van een verhuizing 
kunt u 24/7 vanuit uw luie stoel digitaal regelen 
via onze website.

Afhalen documenten
Het afhalen van documenten is alleen mogelijk 
in het Gemeentehuis aan Amerikaplein 1 in 
Margraten van maandag t/m vrijdag van 8:30 
tot 12.00 uur. Om wachtrijen te voorkomen 
vragen we om hiervoor telefonisch een afspraak 
te maken.

Vragen
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via 
telefoonnummer 043 458 8488 (maandag t/m 
donderdag van 8:30 tot 12.00 uur en van 13.00 
tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur). 

Gewijzigde openingstijden
Het Gemeentehuis in Margraten is gesloten op
donderdag 21 mei Hemelvaartsdag, vrijdag
22 mei brugdag en maandag 1 juni Pinksteren.
Voor de verplichte aangifte geboorte c.q.
overlijden kunt u op vrijdag 22 mei tussen 
09.00 en 09.30 uur telefonisch contact opne-
men met Henriëtte Wijnands, telefoonnummer
06 5276 7678. U bent verplicht binnen 3 dagen
na de bevalling aangifte te doen van een
geboorte.

De gemeente Eijsden-Margraten wil haar lokale 
ondernemers graag een hart onder de riem 
steken. Ook u, als burger en consument, kunt 
daar een bijdrage aan leveren. Maak een foto 
van uw moment bij het steunen van een lokale 
ondernemer en stuur die naar: 
communicatie@eijsden-margraten.nl. 

Passen, meten en weer sporten

De leukste inzendingen plaatsen we hier in de 
Etalage.  
Wilt u graag meehelpen met het verbeteren van 
ons lokale voedselsysteem, stuur dan een mail 
met uw aanmelding of idee naar collega 
SanneMinten@eijsden-margraten.nl  
#samensterk #kooplokaal #supportyourlocals. 

Kinderen en jongeren mogen buiten 
weer sporten.  Dit is goed nieuws voor 
de gemeente Eijsden-Margraten waar 
het verenigingsleven sterk aanwezig is. 
Daisy Claessens, buurtcoach Sport en 
Bewegen, werkte de afgelopen tijd aan 
het heropstarten van de trainingen voor 
de jeugd.

“Op dinsdag 21 april werd bekend dat kinderen 
weer mochten trainen en op woensdag stond 
de telefoon roodgloeiend. Veel verenigingen 
wilden weer beginnen. Bij 23 verenigingen zijn 
inmiddels de trainingen voor de jeugd weer 
gestart”. Het was nog wel even passen en 
meten, een aantal voetbalvelden is namelijk 
dicht vanwege onderhoud en kan de rest van 
het voetbalseizoen niet meer gebruikt worden. 
Samen met collega’s van de buitendienst 
worden andere velden gereed gemaakt om op 
te sporten en zullen in de aankomende periode 
intensief onderhouden worden”, aldus Daisy 
Claessens. 
Ook voor de binnensporten wordt gekeken hoe 
de trainingen weer opgepakt kunnen worden in 
de buitenlucht. 
Zo gaan danslessen door op parkeerplaatsen, 
trainen de handbalsters op grasvelden en 
geeft de judovereniging bootcamps. Daarnaast 
bieden TV Eijsden, TV Margraten en 
TV Kalleberg tijdelijk gratis tennislessen aan 
alle kinderen en jongeren wonend in Eijsden-
Margraten. Kijk voor meer informatie op 
www.kompas-eijsdenmargraten.nl.

Support your locals



Blijf op de hoogte via onze 
digitale nieuwsbrief

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn 
van de laatste maatregelen rondom het corona-
virus. Niet alleen vanuit het Rijk, maar juist ook 
vanuit de gemeente Eijsden-Margraten. 
Wat zijn de gevolgen voor onze gemeenschap? 
Welke hulp bieden we inwoners? 
U leest het in onze wekelijkse nieuwsbrief. 
Meld u snel aan via: www.eijsden-margraten.nl.

Op de tenen staan
Deze oefening kunt u staand uitvoeren. 
Ga rechtop staan en houdt u vast aan een 
stoel. Probeer op de tenen te gaan staan en 
dit 5 seconden vol te houden. Herhaal dit 10 
keer. Neem dan 30 seconden rust en herhaal 
het hele setje. Als dit te makkelijk is, kunt u 
het ook zonder stoel proberen.

Op de hakken staan
Deze oefening kunt u staand uitvoeren. 
Ga rechtop staan en houdt u vast aan een 
stoel. Probeer op de hakken te gaan staan en 
dit 5 seconden vol te houden Herhaal dit 10 
keer. Neem dan 30 seconden rust en herhaal 
het hele setje. Als dit te makkelijk is, kunt u 
het ook zonder stoel proberen.

Rug hol en bol maken
Deze oefening kunt u zonder materialen 
uitvoeren. Ga staan, zet uw handen op uw 
heupen en uw voeten op schouderbreedte, 
zodat u stevig staat. Maak vervolgens uw rug 
zo hol mogelijk en houd dit voor 2 seconden 
vast. Maak uw rug vervolgens weer bol. 
Als uw rug in de gebolde positie is, ga dan 
meteen weer terug naar de holle positie om 
nog een herhaling te doen. Herhaal dit 10 
keer. Neem dan 30 seconden rust en herhaal 
het hele setje. Deze oefening kunt u ook 
zittend uitvoeren.
 
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. 

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 oefeningen:

Voorwerp heffen
Deze oefening kan zowel zittend als staand 
worden uitgevoerd. Neem een voorwerp in 
uw handen, bijvoorbeeld een flesje water. 
Hef het voorwerp naar voren en weer terug, 
naar boven en weer terug, naar links en weer 
terug, naar rechts en weer terug. Herhaal 
dit 10 keer. Neem dan 30 seconden rust en 
herhaal het hele setje. Te licht? Neem dan in 
elke hand een flesje water.

Benen strekken
Ga achter een stoel staan. Houd zo nodig 
de stoelleuning vast. Beweeg nu achtereen-
volgens uw linkerbeen gestrekt naar links, 
rechterbeen gestrekt naar rechts, linkerbeen 
gestrekt naar voren, rechterbeen gestrekt 
naar voren, linkerbeen gestrekt naar ach-
teren, rechterbeen gestrekt naar achteren. 
Herhaal dit 10 keer. Neem dan 30 seconden 
rust en herhaal het hele setje.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend, dat zij op 4 
februari 2020 de artikelen 2, 3, 4 en 5 van de 
Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening 
Eijsden-Margraten hebben gewijzigd. In deze 
wijziging zijn enkele artikelen geactualiseerd. 
Als gevolg van deze wijzigingen is onder 
intrekking van de bestaande Uitvoeringsrege-
ling een nieuwe vastgesteld.

Verder heeft de raad in zijn vergadering van 

6 mei 2020 besloten om de artikelen 3 en 25 
van de Afvalstoffenverordening Eijsden-
Margraten te wijzigen. Artikel 3 heeft 
betrekking op het gescheiden aanbieden van 
huishoudelijke afvalstromen, terwijl artikel 25 
voorziet in de wettelijke basis voor de aanwij-
zing van toezichthouders.

Vanwege de coronamaatregelen kunt u voor 
het inzien van deze documenten een afspraak 
maken. Desgewenst kunt u tegen betaling van 

de daaraan verbonden leges, een afschrift van 
de documenten ontvangen.

Eijsden-Margraten, 13 mei 2020.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans 

Wijziging Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening 



Zonnepanelen op uw dak? Vijf redenen waarom dat juist nu gunstig is!

Het coronavirus heeft een grote impact 
op onze samenleving. Van persoonlijke 
relaties tot economische ontwikkeling, 
we hebben allen te lijden onder de 1,5 
meter maatschappij. Terwijl veel zaken 
niet meer kunnen zoals normaal, schij-
nen we als gemeente graag extra licht 
op de zaken die juist nu wél mogelijk 
zijn. 
Eén van die zaken? Zonnepanelen laten 
plaatsen via het gemeentelijke Zorge-
loos Zonnepanelen project! Inwoners 
kunnen tegen slechts één procent rente 
geld lenen bij de gemeente om maxi-
maal 30 zonnepanelen aan te schaffen.
 
We interviewden vier inwoners uit Eijsden-
Margraten die u voor gingen over hun motivatie 
om deel te nemen: ‘Gewoon doen! Uiteindelijk 
heeft het alleen maar voordelen’, aldus Michelle 
de Vries. 

Installatie is 100% ‘corona-proof’
Volta Limburg is de serviceorganisatie die voor 
Eijsden-Margraten, en veel andere Limburgse 
gemeenten, de installatie van zonnepanelen 
van A tot Z regelt. Uiteraard volgen zij de 
richtlijnen van het RIVM rondom corona, zodat 
hygiëne en veiligheid geborgd zijn. Hierover 
leest u meer op de website van Volta Limburg.

Ondersteun de (lokale) economie
Veel sectoren zien door corona hun omzet 
drastisch terugvallen, zo ook de bouw- en 
installatiesector. Door nu na te denken over de 
aanschaf van zonnepanelen helpt u te zorgen 
dat bouw- en installatiebedrijven de komende 
periode verzekerd zijn van opdrachten. 

Hub Cals was aanvankelijk kritisch en heeft 
daarom goed gekeken naar de betrokken 
installateurs: ‘Er zijn veel mensen die nu een be-
drijf oprichten en deze zonnepanelen gaan leve-
ren. Maar de kennis moet er zijn, de veiligheid 
moet ook geborgd zijn. Daarom ben ik kritisch 
geweest op met wie ik in zee bent gegaan.’ 
Hub kijkt met tevredenheid terug: ‘Ik ben voor 
200% tevreden, ik kan geen enkel nadeel 
bedenken!’

Installatie is echt zorgeloos
Volta Limburg onderzoekt wat er mogelijk is op 
uw dak, plaatst de panelen en draagt 15 jaar 
lang zorg voor het onderhoud. Meedoen vraagt 
een minimale inspanning. Het project heet niet 
voor niets Zorgeloos Zonnepanelen. 

Michelle de Vries: ‘We hebben een aanvraag 
gedaan via internet, dat ging heel gemakke-
lijk. Later kregen wij per e-mail een offerte en 
ontvingen wij een telefoontje om een afspraak 
in te plannen om het huis te inspecteren. Er is 
goede service en uitleg, het plaatsen van de 
zonnepanelen ging prima. Binnen een halve 
dag waren ze klaar, de monteurs waren zeer 
vriendelijk.’ 

Hub Goessens kan dit beamen: ‘Afgelopen 
januari heb ik een aanvraag ingediend. Binnen 
twee weken na aanvraag waren de panelen al 
geplaatst, dat is erg snel gebeurd. Het persoon-
lijke contact is fijn, ik werd volledig ontzorgd en 
ben dan ook volledig tevreden.’ 

Zonnepanelen leveren op
Het opwekken van zonne-energie levert direct 
besparing op voor uw energierekening. 

Hub Cals: ‘De energierekening is een stuk 
interessanter geworden. We zijn op maandbasis 
rond de 40 euro minder gaan betalen. Het is dan 
ook een bijzonder goede investering geweest. 
Ik heb daarom verschillende mensen in de straat 
het project aangeraden. Op zes van de twaalf 
huizen in de straat liggen inmiddels zonne-
paneeltjes.’ 

Michelle de Vries zou anderen juist daarom 
zeker aanraden om ook deel te nemen: 
‘Met Zorgeloos Zonnepanelen krijgt iedereen 
de mogelijkheid om zonnepanelen te laten 
plaatsen.’ 

Draag bij aan een duurzaam Eijsden-
Margraten
De gemeente Eijsden-Margraten wil uiterlijk in 
2040 energieneutraal zijn. Met het project wil 
de gemeente het gebruik van zonne-energie bij 
haar inwoners stimuleren. De zon is namelijk 
een onuitputtelijke bron van schone energie. 
Door zonnepanelen wordt de woning energie-
zuiniger en krijgt daardoor een beter energie-
label, een belangrijke meerwaarde voor mens 
en milieu. 

Eén van de deelnemers aan dit project beaamt 
dat de bijdrage aan het milieu een belangrijke 
motivatie is: ‘Ik heb het idee dat we genoeg 
besparen en daarnaast een klein steentje 
bijdragen aan het milieu.’ Door deelname kunt 
u ook met trots uitdragen dat u een belangrijke 
bijdrage levert aan de verduurzaming van deze 
gemeente.

Wilt u meer weten?
Doe de online dakcheck of lees meer informatie 
via www.dakcheck.nl/eijsden-margraten.



6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.


