
Minder is meer - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

De klanken van de trompet voel ik nog steeds 
onder mijn huid. De diepe stilte. De wind door de 
bladeren, de muziek over de grafstenen. Het was 
puur en rein. En het maakte diepe indruk.

Tijden heb ik me verheugd op deze dag. Memorial 
Day 2020 zou met de komst van de Koning een 
grootse herdenking worden. Maar het sluitstuk 
van 75 jaar bevrijding en adoptie werd een 
ingetogen en kleinschalige kranslegging. Geen 
7000 bezoekers, maar slechts 7 adoptanten. Geen 
grote muzikale omlijsting, maar een handvol 
muzikanten. 

Eijsden-Margraten vormt het decor van een 
bijzonder muzikaal avontuur: ‘Samenklank’. 
Samenklank is een projectorkest van indi-
viduele muzikanten én muziekverenigingen 
uit onze gemeente. Het slotconcert van het 
projectorkest is volgend voorjaar. 
Bart van Dongen, als componist betrokken 
bij Samenklank vertelt ons meer:

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 
muziekverenigingen uit de gemeente.

Zijn er al veel muziekstukken ingediend?
Ja, er zijn 21 zeer diverse hartenstukken ingediend
door verenigingen. Composities die hen om verschil-
lende redenen dierbaar zijn. Een compositieop-
dracht, een compositie waar men hoge ogen mee 
heeft gegooid op een concours. Een ontroerend 
stuk of gewoon een stuk dat men heel graag 
speelt omdat het zo leuk is om te doen. 

Kun je iets vertellen over je aanpak? 
Mijn aanpak is een mengeling van door mijzelf 
gecomponeerde gedeeltes en fragmenten uit de 
ingebrachte hartenstukken. Mijn werkwijze voor 
Samenklank kun je vergelijken met het remixen in 
de popmuziek. Met een remix maak je iets nieuws 
van bestaand materiaal. Dat is in feite ook wat ik 
voor Samenklank doe. Mijn uitgangspunt is altijd 
dat iedereen plezier beleeft aan het spelen van 
een compositie. Het unieke stuk wordt éénmalig 
gespeeld tijdens een spetterend slotconcert!

Drie vragen aan
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digitale nieuwsbrief op  
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Op Memorial Day 2020 waren we met minder, 
maar in ons hart met meer. Door de live uitzen-
ding op L1 en NOS waren honderdduizenden in 
gedachten bij ons. Ze luisterden naar toespraken 
over dankbaarheid. Ze waren getuige van de 
puurste vorm van herdenken: ons adoptiepro-
gramma, waarbij mensen onbaatzuchtig zorgen 
voor het graf van een onbekende die ooit voor 
hun vrijheid streed. 

Onze begraafplaats biedt een levend monument 
voor onze bevrijders. Wij geven ze een gezicht en 
delen hun verhalen van generatie op generatie. 
Hier vind je ruimte voor reflectie. Dat voelde ook 
de Koning, die voor het eerst een bezoek aan de 
Amerikaanse Begraafplaats bracht. 

Memorial Day 2020 leerde mij dat iets niet groots 
hoeft te zijn om diepe indruk te maken. Soms is 
minder juist meer. Dat zullen we ook de komende 
tijd ervaren. In ons dagelijks leven, met kleinere 
terrassen en collega’s op afstand. Minder buiten, 
meer thuis. Laten we van kleinschaligheid iets 
bijzonders maken. Laten we samen ervaren dat 
minder inderdaad meer is.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester
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Na de ceremonie sprak Frans Roebroeks, secretaris van de 
Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats 
Margraten, samen met zijn dochter Kelly met de Koning over 
het verhaal van soldaat Henry Wolf en het adoptieprogramma. 
Zij vertegenwoordigden alle adoptanten die vanwege de 
coronamaatregelen niet bij de ceremonie konden zijn.
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Deze week openden de bibliotheken in Eijsden 
en Margraten weer hun deuren. De heropening is 
gedegen voorbereid. De vestigingen van Heuvel-
landbibliotheken worden grotendeels bemenst 
door vrijwilligers. Zij moeten - net als de 
bezoekers - kunnen rekenen op een veilige omge-
ving. Daarom zijn er diverse beschermingsmaat-
regelen genomen. Ook gelden er momenteel nog 
aangepaste openingstijden, bekijk meer informatie 
en de actuele openingstijden op: 
www.heuvellandbibliotheken.nl.

Gewijzigde openingstijden

Het Gemeentehuis in Margraten is gesloten op 
pinkstermaandag 1 juni. 
Voor de verplichte aangifte geboorte c.q. over-
lijden kunt u op maandag 1 juni tussen 09.00 
en 09.30 uur telefonisch contact opnemen 
met Henriëtte Wijnands via telefoonnummer 
06 5276 7678. U bent verplicht binnen drie 
dagen na de bevalling aangifte te doen van een 
geboorte. 

Digitale nieuwsbrief

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. 

Bekendmaking

Besluit opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land: 

•  Sojat, �.K. geboren 16 september 1989 
 per 14 april 2020.

Staat uw naam hierboven of weet u waar 
bovenstaande persoon verblijft, neem dan 
contact op met het KlantContactCentrum 

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

(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.

Zogenaamd corona-afval zoals mondkapjes en 
handschoenen hoort niet in het PMD-afval thuis. 
Het hoort bij het restafval. Het is geen verpak-
kingsmateriaal en hoort alleen al om die reden 
niet bij de PMD-verpakkingen. Zelfs niet als 
het helemaal van plastic is. Maar ook vanwege 
besmettingsgevaar van medewerkers en het 

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 mo-
ment bij het steunen van een lokale ondernemer 
en stuur die naar: 
communicatie@eijsden-margraten.nl. 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.

onveilige gevoel is het niet wenselijk om het in de 
recyclebare stromen weg te gooien. Ook niet via 
het papierafval. 
Dus gebruikt u (wegwerp) mondkapjes of hand-
schoenen, gooi ze dan na gebruik bij het restafval. 
Het restafval wordt verbrand en in dit geval is dat 
het veiligste. 

Support your localsHeuvellandbibliotheken 
weer geopend

‘Corona-afval’ bij restafval



Het gaat niet goed met de wilde bijen in 
Nederland terwijl ze enorm belangrijk 
zijn voor diverse planten en dieren maar 
ook voor de voedselvoorziening van de 
mens. Gelukkig is er de laatste jaren wel 
steeds meer aandacht voor de wilde 
bijen. 

Bijenwelzijn programma
We starten daarom met een heus bijenwelzijn 
programma binnen onze gemeente. Met dit 
programma geven we aandacht aan de wilde 
bijen in Eijsden-Margraten. Dat doen we niet 
alleen, alle hulp is welkom. 

Bijenhotels
Als gemeente geven we het goede voorbeeld en 
hebben we bij het Huis van de Burger een groot 
bijenhotel op het grasveld geplaatst, welk we 
vervolgens bijvriendelijk gaan beheren. Naast 
dit grote bijenhotel plaatsen we ook in de 15 
kernen een bijenhotel. Waar? Dat laten we 
graag aan de kernen zelf over. 

Heeft u suggesties of weet u de beste plek in 
uw kern, mail deze voor 15 juni naar 
Stichting Instandhouding Kleine Landschaps-
elementen (Stichting IKL) ikl@ikl-limburg.nl en 
dan plaatsen wij het voor u. 

Doe-het-zelf bijenhotel
We zijn op dit moment allemaal meer aan huis 
gebonden. Zeker voor kinderen betekent dit 
minder avontuurlijke ontdekkingstochtjes en 
natuurlessen op school. Daarom bieden we 

als proef een aantal scholen een ‘doe-het-zelf 
bijenhotel’ voor thuis aan. Dit kunnen kinderen 
zelf in elkaar zetten en met de ouders in de tuin 
of op het balkon ophangen. 

‘Zo creëren we een oase voor de wilde bij en 
een buitengewoon schouwspel voor jong en 
oud (wilde bijen steken bijna nooit). Als dit 
goed ontvangen wordt gaan we dat volgend 
jaar ook op andere scholen doen’, aldus 
wethouder Jacobs, verantwoordelijk voor land-
schap, flora en fauna. 
Basisschool de Den in Mheer, Maurice Rose in 
Margraten en OBS Mesch hebben de primeur.

Helpt u ook mee? 
Als inwoner kunt u of uw bedrijf ook lokale 
projecten en ideeën voor het ondersteunen van 
de wilde bijen aandragen; BIJ een prijsvraag. 
Het beste idee wordt financieel beloond en mag 
zelfstandig worden uitgevoerd, mits reëel. 
Dus stuur uw idee, groot of klein naar 
ikl@ikl-limburg.nl voor 1 juli. Andere goede 
voorstellen schuiven we door naar volgend jaar. 

Bijvriendelijk plantenpakket
U kunt nu ook al aan de slag in uw eigen 
voortuin. Tegen een zeer scherp tarief worden 
u verschillende bijvriendelijke plantenpakketten 
aangeboden, samengesteld door IKL en lokale 
kwekers, voor een zo goed mogelijk resultaat: 
mooi en effectief. De regeling is vanaf 1 juni 
geopend en is te raadplegen via 
www.ikl-limburg.nl/ontstening-en-vergroenings-
maatregelen-voortuinen-eijsden-margraten/. 

Naast nest en voortplantingsgelegenheid zetten 
we ook in op meer en betere voedingsbronnen 
voor de wilde bij. We verbeteren het bermbe-
heer met meer maatwerk en zijn gestart met 
een nieuw bloemrijk akkerrandenproject. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.limburgbloeitop.nl en draag uw steentje 
bij. Zo zorgen en werken we samen aan een 
duurzaam Buitengewoon Bijenlandschap.

Aandacht voor de wilde bijen


