
De groene driehoek, tijd om te handelen 

Beste inwoner,

Terwijl ik dit schrijf, gutst de regen langs mijn 
ramen. Voor het eerst in tijden. Want de afgelopen 
maanden viel er nauwelijks neerslag. Net als af-
gelopen zomer, en net als de zomer daarvoor. Ook 
dat is een nieuwe realiteit: droogte, afgewisseld 
met hevige buien. 

Die droogte eist zijn tol. Er ontstaan hitte-eilanden 
en watertekort of juist -overlast, de biodiversiteit 

Jaarlijks trekt de sacramentsprocessie
tijdens de Bronk door diverse histori-
sche dorpskernen. Een traditie waar 
we bijzonder trots op zijn. 
Hubert Broers (88) nam welgeteld 75 
keer deel aan de sacramentsprocessie 
in Eijsden.

Hoe liep u mee in de sacraments-
processie?
“Toen ik jong was liep ik mee als communi-
cantje, daarna als misdienaar en vervolgens 
met de Jonkheid. Nadat ik trouwde liep ik 
mee met de Broederschap. En op latere leef-
tijd was ik Hemeldrager. Toen ik 84 jaar oud 
werd, droeg ik deze rol over aan mijn oudste 
zoon. Daarmee blijft deze prachtige traditie in 
de familie. De laatste jaren loop ik weer mee 
met de Broederschap. Ik heb het altijd als een 
geweldige ervaring beleefd.”

Wat vindt u ervan dat de Bronk 
vanwege de coronacrisis is afgelast?
“Ik vind dat heel jammer, maar natuurlijk wel 
begrijpelijk. Je kunt je van tevoren niet voor-
stellen dat een virus zelfs de Bronk plat legt.”

Heeft u nog een boodschap aan alle 
inwoners van Eijsden-Margraten?
“Laten we afspreken dat we ons volgend 
jaar met z’n allen extra inzetten om er een 
prachtige Bronk van te maken.”

Drie vragen aan
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staat onder druk. Daar kunnen we over klagen, 
maar we kunnen er ook iets aan doen. Allereerst 
door het probleem te erkennen en te kijken naar 
de hittekaarten en wateroverlastkaarten van onze 
gemeente. Vervolgens door keuzes te maken. 

Hoe maaien we de bermen? Waarmee bedekken 
we de daken? En wat doen we met de voortuin? 
Elke stoeptegel die erin of eruit gaat, heeft invloed 
op het geheel. En daarmee óók op ons. Want ge-
zondheid, biodiversiteit en klimaatacceptatie zijn 
als een groene driehoek met elkaar verbonden.

Om in te spelen op toekomstig watertekort, 
moeten we nú iets doen. Laten we daarom kiezen 
voor natuurinclusief beheer. Als gemeenschap, 
maar ook als individu. De keten organiseren en 
afstand nemen van overdreven netheid in de 
buitenruimte. Initiatieven ontplooien in de buurt 
om moeder natuur te helpen. 

Het recent aangeplante tiny forest op het school-
plein in Gronsveld is een mooi startpunt van deze 
beweging. Hier komen gezondheid en bio-
diversiteit samen. En we nemen de kinderen 
van meet af aan mee. Dus lever die bestrijdings-
middelen in en plant een boom in de tuin. 
Verander uw eetpatroon. En geef het klimaat én 
uw gezondheid een impuls. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: opening 
D’O studio-gallery

D’O studio-gallery in Cadier en Keer is een nieuw 
bedrijfsconcept van Dorieke Schreurs. Bij D’O 
komen kunst, natuur en wetenschap samen; 
staan duurzaamheid, ambacht en innovatie 
centraal; wordt nieuwsgierigheid gevierd en 
kennis gedeeld.
Een grote feestelijke opening, en een volledig 
programma van exposities en evenementen 
vragen nog even geduld door de coronamaat-
regelen. Maar deze zomer zijn er wel al diverse, 
kleinschalige workshops voor kinderen en 
volwassenen. 
Meer informatie en agenda: www.studiod-o.com



De vijf Heuvellandgemeenten Eijsden-
Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, 
Vaals en Valkenburg aan de Geul gaan 
samenwerken op het gebied van veilig-
heid. De gemeenten vertaalden gezamen-
lijke speerpunten in een integraal 
veiligheidsplan (IVP) voor het Heuvelland. 
Een unieke samenwerking in Nederland.

Drie thema’s centraal
Het IVP beschrijft de koers van de Heuvelland-
gemeenten op het beleidsterrein veiligheid in de 
periode 2020-2023. Het motto van dit beleid luidt: 
‘De krachten gebundeld voor een veilig en leefbaar 
Heuvelland’. In het IVP hebben drie strategische 
veiligheidsthema’s de hoogste prioriteit: (1) zorg 
en veiligheid, (2) toerisme, recreatie en evenemen-
ten en (3) ondermijnende criminaliteit. Daarnaast 
zoeken de Heuvellandgemeenten samenwerking 
op vijf andere thema’s: (1) veilige en leefbare 

‘De krachten gebundeld voor een veilig en leefbaar 
Heuvelland’

kernen, (2) jeugd en veiligheid, (3) woninginbraak 
en andere vermogenscriminaliteit, (4) drugsover-
last en (5) veiligheid rond uitgaan. In de aanpak 
van deze veiligheidsthema’s ligt de nadruk op 
integraal en informatiegestuurd werken met het 
accent op preventie.

Meer slagkracht
Alle thema’s zijn gemeentegrensoverschrijdend. 
Hierin kunnen de vijf gemeenten elkaar versterken 
door samen te werken. De veiligheidsopgaven 
in het Heuvelland worden immers complexer en 
hebben veel overeenkomsten. Met een overkoepe-
lende basisvisie en aansluiting op lokaal niveau 
kunnen de veiligheidsdiensten resultaatgerichter, 
efficiënter en met meer slagkracht handelen. In 
de zomer vertalen de gemeenten de strategische 
kaders uit het IVP naar een concrete invulling. 
Naar verwachting is deze invulling eind september 
2020 bekend. 

Uitgelicht: bezoek aan het klooster van de 21ste eeuw

Op dinsdag 26 mei bezocht een kleine 
delegatie van de gemeente het klooster
van de 21ste eeuw:  Hoogcruts bij Noor-
beek. Het monumentale klooster wordt 
een Euregionale ontmoetingsplek voor 
creatievelingen en maatschappelijke 
dialoog.

Beleving en verbinding
In 2011 startte stichting Limburgs Landschap met 
de restauratie van de ruïne. Inmiddels zijn er grote 
stappen gemaakt. Het is een plek waar beleving 
en verbinding centraal staan. Creatievelingen 
kunnen hier samenwerken aan projecten op het 
gebied van kunst, cultuur, natuur en technologie.

Asfaltonderhoud N278 
Margraten en Cadier en Keer

In verband met asfaltonderhoud wordt de N278 
van 17 tot en met 19 juni afgesloten tussen 19:00 
en 06:00 uur. Dit gebeurt vanaf de Amerikaanse 
Begraafplaats tot aan de kruising met het Burge-
meester Ronckersplein. Het doorgaand verkeer 
wordt omgeleid. 
Ook wordt van 19 tot en met 22 juni de N278 
afgesloten tussen 19:00 en 06:00 uur. Dit gebeurt 
vanaf de rotonde met de Bemelerweg-Pastoor 
Kikkenweg en de kruising met de Kerkstraat. 
Inwoners kunnen het dorp via de rotonde met 
de Bemelerweg en de kruising met de Kerkstraat 
in- en uitrijden. Overig verkeer wordt omgeleid. 
Tijdens het onderhoud vervallen de bushaltes aan 
de Vendelstraat en de Limburgerstraat. Op 20 
en 21 juni is er een tijdelijke halte nabij de Aldi, 
aan de kruising van de Limburgerstraat met de 
Burgemeester Huybenstraat.

Er komen werkplekken, ruimte voor dialoog, 
exposities en ook muziekoptredens.

Restauratie
Bij een brand in 1979 werd het klooster ernstig 
beschadigd. Sinds de restauratie draagt het 
gebouw de naam HX Hoogcruts.

Kort nieuws



Wethouder Chris Piatek heeft zijn hand-
tekening gezet onder het landelijke actie-
programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ 
van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). Doel van het actie-
programma is de trend van eenzaamheid 
onder inwoners doorbreken. 

Meer dan de helft van de mensen ouder dan 
75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. 
In Eijsden-Margraten gaat het om 57% van de 
75-plussers. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid 
serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, 
zowel mentaal als fysiek. 

Chris Piatek: “Eenzaamheid is een serieus 
probleem in onze samenleving, zowel onder 
ouderen als jongeren, en naar aanleiding van de 
coronamaatregelen extra actueel. De aanpak van 
eenzaamheid heeft binnen onze gemeente volop 
aandacht bij onder andere ons sociaal team en 
onze participatiecoach. Onder het motto ‘positieve 
gezondheid’ kijken zij samen met inwoners naar 
mogelijkheden op het gebied van zingeving en 

Gemeente Eijsden-Margraten sluit zich aan bij ‘Eén tegen eenzaamheid’

meedoen in de maatschappij. Daarnaast zetten 
ook onze zorgpartners zich in tegen eenzaamheid 
en zijn er tal van mooie burgerinitiatieven. Het 
doel van het aansluiten bij het landelijke actiepro-
gramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ is om lokale en 
landelijke initiatieven met elkaar te verbinden om 
eenzaamheid zo nóg gerichter aan te pakken!” 

Gezamenlijk de trend doorbreken
Het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ is 
in 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge 
van VWS. Sindsdien doen zo’n 140 gemeenten 
en 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke 
organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd 
om actief én gezamenlijk de trend van eenzaam-
heid te doorbreken.

Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zo-
veel organisaties en gemeenten zich er samen voor 
inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. 
Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen 
zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol 
contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om 
door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, 

dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaam-
heid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Kijk wat u kunt doen op 
www.eentegeneenzaamheid.nl.

Wethouder Chris Piatek ondertekent het actiepro-
gramma.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend dat de gemeente-
raad van de gemeente Eijsden-Margraten 
op 26 mei 2020 het Bestemmingsplan 
Hoeve Klompenstraat 23-25 te Eckelrade 
(planidenficatienummer NL.IMRO.1903.
BPKOM5003-VG01), ongewijzigd heeft 
vastgesteld.

Het bestemmingsplan houdt het restaure-
ren en renoveren in van de 16de -eeuwse 
hoeve en het toevoegen van 3 woningen, 
naast de reeds bestaande woning. Op 
deze wijze kan de hoeve in stand worden 
gehouden. Er wordt geen bebouwing 
toegevoegd.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf donder-
dag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 
juli 2020 ter inzage in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage 
in het bestemmingsplan kunt u contact 

Vastgesteld Bestemmingsplan Hoeve Klompenstraat 23-25 te Eckelrade

opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. 
Het vastgestelde bestemmingsplan en 
de bijbehorende stukken zijn tevens te 
raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/? 
planidn=NL.IMRO.1903.BPKOM5003-VG01.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 
bij de gemeenteraad kenbaar hebben 
gemaakt alsmede belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-
ten dat zij niet overeenkomstig artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
een zienswijze bij de gemeenteraad naar 
voren hebben gebracht, kunnen binnen de 
termijn van terinzagelegging tegen het be-
sluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan beroep instellen. 

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 

beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze 
termijn - naast het indienen van beroep - een 
verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 
deze situatie wordt de werking van het besluit 
opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Eijsden-Margraten, 10  juni 2020



Waar ga je werken?

De gemeente Eijsden-Margraten bestaat, naast de 
Directie, Control, HRM en het Projectbureau, uit 
vijf afdelingen: Fysieke leefomgeving, Openbare 
Ruimte, Mens en Samenleving, Financiën & Infor-
matiemanagement en Servicebureau. 

Onze buitendienst valt onder de afdeling Openbare 
Ruimte. De buitendienst draagt zorg voor de open-
bare ruimte waar het goed en rustig wonen is. De 
buitendienst werkt vanuit Eijsden en zorgt dat de 
openbare ruimte er fantastisch uitziet. Kenmerkend 
voor deze afdeling is een aanpakkers-mentaliteit 
waarbij altijd klantgericht en proactief wordt 
geacteerd. Voor deze dynamische afdeling zoeken 
wij een nieuwe collega.

Wat ga je doen?

•	 Het	verrichten	van	onderhouds-	/	en	reparatie-
 werkzaamheden aan voertuigen, materieel, 
 materialen, terreinen en gemeentelijke gebou-
 wen
•	 Diagnose	stellen	middels	de	daarvoor	geschikte	
 apparatuur
•	 Voertuigen	apk	keuring	gereed	maken
•	 Controleren,	reparaties	uitvoeren	en	storingen	
 oplossen aan pompgemalen te behoeve van een 
 goed functionerend rioolsysteem 
•	 Voorraadbeheer	van	magazijn,	dienstkleding	en	
 persoonlijke beschermingsmiddelen
•	 Het	keuren	van	elektrisch,	motorisch,	hand
 gereedschappen, hijsmiddelen en klimmateriaal 
 conform gestelde eisen
•	 Het	verrichten	van	constructie-,	las-	en	smeed
 werkzaamheden.
•	 Het	verrichten	van		de	dagelijkse	administratie	
 van uitgevoerde werkzaamheden

Wat vragen wij van je? 

•	 MBO	werk-	en	denkniveau
•	 Je	bent	in	bezit	van	rijbewijs	B,	rijbewijs	BE	is	
 een pre

Vacature

•	 VCA	gecertificeerd	is	een	pre
•	 Kennis	van	motorentechniek,	hydrauliek,	
 pneumatiek en elektrotechniek
•	 Relevante,	aantoonbare	ervaring	met	boven-
 genoemde werkzaamheden
•	 Probleemoplossend	denkvermogen
•	 Zowel	zelfstandig	als	in	teamverband	kunnen	
 werken
•	 Bereidheid	tot	het	volgen	van	functiegerela-
 teerde opleidingen
•	 Je	kunt	ingeroosterd	worden	in	de	wachtdienst	
 waarbij je werkzaamheden verricht bij 
 calamiteiten en storingen aan pompgemalen en 
 verantwoordelijk bent voor de coördinatie van 
 de gladheidsbestrijding

Daarnaast verwachten wij van jou:

Dat je beschikt over de volgende competenties: 
klantgerichtheid, proactief, integriteit, resultaat-
gerichtheid, inlevingsvermogen, goede mondelinge 
en schriftelijke communicatieve vaardigheden, 
flexibiliteit, oplossingsgericht en nauwkeurigheid.
.
Wat bieden wij?

Wij vinden het belangrijk dat jij je op je plek voelt 
in onze organisatie en elke dag weer met plezier 
aan het werk gaat daarom bieden wij een veel-
zijdig takenpakket in een collegiale en informele 
werksfeer.
Met het programma “Happy at work” zorgen we 
er samen voor dat je met plezier, bevlogenheid en 
overgave op een gezonde manier je werk doet. 
Ons Talent- en loopbaancentrum biedt je ruime 
mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwik-
kelen.
Vanzelfsprekend bieden wij jou aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden die gebaseerd zijn op de Cao-
gemeenten en daarnaast een aantal extra’s uit ons 
lokaal arbeidsvoorwaardenpakket.
Het salaris van dit boeiende takenpakket is afhan-
kelijk van je vaardigheden, opleiding en werkerva-
ring en is vastgesteld op maximaal € 2875,-- bruto 
per maand (salarisschaal 6) op fulltime basis. 

Ben je geïnteresseerd?

Herken jij je in gevraagd profiel, beschik je over 
genoemde competenties dan kun je jouw belang-
stelling voor deze functie voor 22 juni 2020 schrif-
telijk, gemotiveerd en inclusief CV, kenbaar maken 
per brief aan de gemeente Eijsden-Margraten, ter 
attentie van dhr. R. Palmen, teamleider buiten-
dienst, Postbus 10, 6269 ZG Margraten of per mail 
naar info@eijsden-margraten.nl o.v.v. vacature 
technisch medewerker Beheer en Onderhoud. 

Voor meer informatie over de functie kun je 
contact opnemen met Rob Palmen, teamleider van 
de buitendienst. Voor vragen over de procedure 
kun je contact opnemen met Nancy Leenders, 
managementassistente van de afdeling Openbare 
Ruimte. Je kunt haar bereiken via ons algemene 
telefoonnummer 043-458 84 88.

Planning gesprekken

De procedure bestaat uit drie gespreksrondes: een 
kennismakingsgesprek, een verdiepingsgesprek en 
een afsluitend arbeidsvoorwaardengesprek. 
De eerste gespreksronde is gepland op 25 juni 
2020.
Het afsluitende arbeidsvoorwaardengesprek wordt 
in overleg met onze beoogde kandidaat gepland. 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectie-
procedure. 

Ben jij ook zo trots op ons Zuid-Limburgse Heuvelland en wil jij met passie je hiervoor inzetten? 
Dan zijn wij - gemeente Eijsden-Margraten - op zoek naar jou!

Eijsden-Margraten is een uitgestrekte gemeente in het zuidelijkste puntje van Nederland. 25.000 inwoners zorgen samen voor een enorme rijkdom aan tradities, 
cultuur, natuur, vernieuwing en ondernemerschap. Het leven van onze inwoners is onze leidraad. In alles wat wij doen, zorgen wij voor betekenisvolle verbinding; 
tussen mensen onderling en tussen mens en omgeving. Onze leefomgeving is de inspiratiebron voor ontwikkeling. Kenmerken zijn de Euregionale grensligging, 

het unieke Zuid-Limburgse heuvellandschap en de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. 

Voor onze afdeling Openbare Ruimte zoeken wij een:

Technisch medewerker Beheer en Onderhoud 

36 uur per week (1 fte), schaal 6
Vast dienstverband


