
Cramignon, het nieuwe ritme 

Beste inwoner,

Deze week wordt er geen cramignon gedanst. Dat 
betekent niet dat het voorjaar onopgemerkt aan 
ons voorbij trekt. Juist nu ervaren we wat dichtbij 
het leven écht betekent. We zijn ons extra bewust 
van de jaargetijden, het landschap en onze 
historie. We hebben de stilte herontdekt en ruimte 
zien ontstaan waar verkeer en evenementen aan 
de kant schoven. 

Deze week viel me in dat kader de eensgezindheid 
in de gemeenteraden van Vaals, Gulpen-Wittem 
en Eijsden-Margraten in het bijzonder op. Er werd 
veelvuldig over de zogenaamde verkeersleefbaar-
heid gesproken. Over het aanwijzen van stilte-
gebieden en het niet een jaar rond vergunnen van 
evenementen. Het stemt mij hoopvol dat juist nu 

Voor veel ondernemers is het een 
uitdagende periode. Wij vragen onder-
nemers uit onze gemeente hoe het 
met ze gaat en hoe zij omgaan met de 
coronamaatregelen. Deze week: 
Louk Geurten van Hotel Bergrust in 
Bemelen.

Hoe heb je de afgelopen weken be-
leefd? 
In alle rust, maar zeer intens qua beleving. 
Wij hebben in al die jaren nog nooit zo intens 
het voorjaar beleefd. Voor ons is dit normaal 
de meest hectische tijd van het jaar met 
Pasen, de Amstel Gold Race, meivakantie, 
Hemelvaart en Pinksteren. Nu hebben wij de 
vogels nesten zien bouwen, de tuin in bloei 
zien komen en de rust op straat ervaren.

Hoe heb je je voorbereid op de 
heropening van de horeca? 
Met gezond verstand hebben wij alle maat-
regelen en ideeën zo uitvoerbaar mogelijk 
vertaald naar onze eigen locatie. Uiteraard 
zijn ook de nodige klusjes afgehandeld die al 
die jaren op de to-do lijst stonden.

Waar kijk je naar uit? 
Dat wij de gasten weer mogen ontvangen, 
zodat zij kunnen genieten van onze prachtige 
omgeving hier in Bemelen. Dit jaar zijn wij als 
derde generatie 25 jaar eigenaar van Hotel 
Bergrust. Wij hadden dit graag gevierd, maar 
dat is momenteel niet mogelijk. Graag vieren 
wij in 2023 het 100-jarig bestaan van Hotel 
Bergrust in Bemelen. 

Drie vragen aan
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alle gemeenteraden zich over dergelijk wezenlijke 
thema’s eenstemmig tonen.

In onze gemeente vertaalt zich dat door naar het 
project Buitengewoon Buitengebied. We stellen 
ons de vraag hoe we de balans bewaken tussen 
landschap en landbouw. Op afstand voeren we 
daarover diepgaande gesprekken. Over korte 
ketens, transparantie en wat we als gemeenschap 
echt nodig hebben. Nu en in de toekomst. 

Zo zie je maar weer: 
alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Deze nieuwe realiteit vraagt nogal wat, van ieder-
een. Van ondernemers, aan wie we in de horeca 
deze week in rap tempo ruim 25 vergunningen 
verleenden. En van de consument die kan kiezen 
voor zichzelf of voor het collectief. Voor het nemen 
van afstand en het bewaken van de rust. Of voor 
het tegenovergestelde... 

Wat gaan we doen? Lopen we de springprocessie 
van Echternach en zetten we voor elke twee stap-
pen voorwaarts er één terug? Als het aan mij ligt, 
kiezen we voor het ritme van onze gemeenschap: 
de dans van de cramignon. 

Kom mer ien m’n sträötsje
Dan haw ich dig ‘ns leef

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: Heropening 
Zwembad de Treffer

Wethouder Chris Piatek (Sport & Bewegen) 
bezocht zaterdag het heropende Zwembad de 
Treffer in Eijsden. Voor het eerst sinds de corona-
tijd mochten de gebruikers weer zwemmen: 
‘We zijn gefaseerd van start gegaan’, vertelt 
exploitant Winand Willigers. ‘Je wil het liefst dat 
iedereen kan zwemmen, maar moet rekening 
houden met de veiligheid van bezoekers. Dat is 
gelukt, dus we zien weer blije kinderen in het 
water.’ 
Kijk voor mee informatie op
www.zwembaddetreffer.nl



De Basisregistratie Personen (BRP) is de officiële 
naam voor de Nederlandse bevolkingsadminis-
tratie. Hierin staan persoonsgegevens van de 
inwoners van de gemeente. Dit zijn gegevens zoals 
uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en 
nationaliteit. 

De gemeente mag uw gegevens uit de BRP door-
geven aan vier categorieën instanties of personen:
• de afnemers BRP, bijvoorbeeld de Belasting-
 dienst, het UWV Werkbedrijf en de Sociale 
 Verzekeringsbank; 
• bijzondere derden, bijvoorbeeld pensioenfond-
 sen, verzekeraars, spaarfondsen en de Stichting 
 Interkerkelijke Leden Administratie (SILA);
• vrije derden, dit zijn niet-commerciële instel-
 lingen;
• verplichte derden BRP, bijvoorbeeld een notaris, 
 advocaat of gerechtsdeurwaarder. Zij kunnen 
 uw gegevens krijgen als er een wet is die dit 
 verplicht of als zij gegevens nodig hebben om 
 hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van gemeen-
te Eijsden-Margraten maken bekend dat 
het volgende besluit omgevingsvergunning 
ter inzage ligt voor: 

de herbestemming van stallen tot 5 
logiesverblijven op het perceel, gelegen 
aan Heerkuil 1, 6265 NB Sint Geertruid. 
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.

Op grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na dag van terinzagelegging van 
het besluit een beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank Limburg, Sector Bestuurs-
recht, postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de 
genoemde rechtbank via 
mijn.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Op bovengenoemde 

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure herbestemming stallen, Heerkuil 1, 
6265 NB Sint Geertruid

website vindt u de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te 
worden ondertekend en dient ten minste 
te bevatten:
De naam en adres van de indiener; de dag-
tekening; 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 kunt u 
contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, 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 het besluit en de bijbehorende 
stukken digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OMGBUI1059-VG01.

Eijsden-Margraten, 3 juni 2020
Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens 
aan commerciële instellingen of particulieren.

Geheimhoudingsrecht
U heeft het recht om de gemeente te vragen uw 
persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of 
instanties (derden) door te geven. Dit heet het ge-
heimhoudingsrecht. Dit kan alleen als de gemeente 
niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te 
verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan 
bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom 
niet tegengaan.

Wie kan geheimhouding aanvragen?
U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u 
inwoner bent van Eijsden-Margraten en 16 jaar of 
ouder bent. U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar 
geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op 
hetzelfde adres wonen als u. Als een kind van 16 
of 17 jaar een verzoek om geheimhouding heeft 
aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder 
dit ongedaan maken.

Voor wie worden uw persoonsgegevens 
afgeschermd?
Vraagt u geheimhouding aan, dan schermt de 
gemeente uw persoonsgegevens in de BRP af voor
verplichte derden, zoals: 
• een notaris of advocaat;
• de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie 
 (SILA);
• vrije derden (niet-commerciële instellingen)

U kunt de geheimhouding persoonsgegevens 
regelen met uw DigiD via:
www.eijsden-margraten.nl, zoek op  
geheimhouding persoonsgegevens


