Gelijke kansen - woord van de burgemeester
markt. Voor de toekomst van Nederland. En de
coronacrisis heeft het probleem vergroot. Dat
blijkt uit studies over afstandsonderwijs, die het
belang van een sociale en veilige omgeving, thuis
én op school, laten zien.
Zo’n veilige en ondersteunende thuissituatie is
niet iedereen gegund. Als kind heb je dat niet
door. Je ziet de oppervlakkige verschillen: een
groter of juist kleiner huis, vakantie in een ander
land. Niet dat verschillen in cultureel, sociaal en
economisch kapitaal bepalend zijn voor de rest
van je loopbaan. En dat segregatie niet ín het
onderwijs begint, maar ver daarvoor.

Beste inwoner,
In Nederland gaat talent verloren. Niet wat je kunt
of doet, maar je achtergrond bepaalt namelijk hoe
ver je kunt komen. Het opleidingsniveau van je
ouders, de buurt waarin je woont, of het land van
herkomst. Of er een computer is, een internetverbinding. Of je ouders weten hoe je moet inloggen.
Of ze je kunnen helpen met rekenen of taal.
Dat is niet alleen oneerlijk, het is schadelijk voor
ons allemaal. Voor onze economie en arbeids-

Het zet mij aan het denken over de twee-eenheid
van school en thuis. Over het belang van vriendschap en sociale contacten. Ik hoop dat kinderen
spelend en ontdekkend, met gelijke kansen voor
iedereen, op weg kunnen naar de nieuwe realiteit.
En ik vraag mij af hoe zijzelf deze tijd ervaren
hebben. Wat hebben ze gemist? Waar hebben zij
zich aan gestoord? En hoe zien zij de toekomst
van onze samenleving?
Willen alle meesters en juffen, alle ouders en
grootouders, hun kind daarom vragen mij te
mailen? Ik ben erg benieuwd naar hun reacties.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester
dieudonneakkermans@eijsden-margraten.nl

In beeld: Antoniusgrot
Eckelrade gerenoveerd
Op de hoek van de Linderweg en de Keerestraat
in Eckelrade staat sinds 1946 een natuurstenen
grotje met een houten Antoniusbeeld. Ruim 73
jaar doorstond het grotje weer en wind. Met regelmaat ontfermden de inwoners van Eckelrade
zich over de bijzondere plek.
In 2019 legden zij samen met de gemeente
geld bij elkaar voor een grondige opknapbeurt.
Verschillende betrokkenen trokken de handen uit
de mouwen. Inmiddels is het project met succes
afgerond. Het resultaat mag er zijn.

Drie vragen aan
Eens in de vier jaar vieren de inwoners
van Gronsveld de ‘Groete Broonk’.
Door de coronamaatregelen wordt dit
evenement opgeschort tot 2021.
We spraken met schutterskoning
Dominique Marell van schutterij Sint
Sebastianus.
Hoe gaat Gronsveld hiermee om?
“Onze gemeenschap kijkt altijd uit naar de
Groete Broonk. Als ‘uüverigheid’ sta je dus
voor een moeilijk besluit om de 2020-editie
af te lassen. Maar we doen het voor de volksgezondheid. Overigens vierden we in 2019
het 400-jarig bestaan van “ôs aw sjöttery”.
Daar kunnen we voorlopig op teren.”
Wat doet dit met u persoonlijk?
“Je legt je erbij neer. Maar toen ik op
pinkstermaandag door het dorp reed,
bekroop me een wrang gevoel. Een leeg
straatbeeld met enkele vlaggen. Na een
oproep van de uüverigheid hingen gelukkig
steeds meer mensen de vlag uit.”
Wat geeft u de inwoners van EijsdenMargraten mee?
“De koningin, de uüverigheid en ik wensen
iedereen in de gemeente en daarbuiten een
goede gezondheid. Veel sterkte aan iedereen
die ziek is of afscheid heeft moeten nemen
van een naaste! Ik wens alle bronkvierders
toch fijne dagen toe.”
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Uitgelicht: regel burgerzaken online
Wilt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) of burgerlijke stand
opvragen? Of wilt u de vermissing van uw
rijbewijs of een verhuizing doorgeven?
Dan kunt u dat nu regelen via onze website.

Kort nieuws

ook digitaal regelen. Voor sommige producten
hebben wij een pasfoto, handtekening of identificatie nodig. Denk aan een rijbewijs of paspoort.
Een bezoek aan het gemeentehuis in Margraten is
dan toch nodig. Voorkom wachtrijen en plan een
afspraak in via onze website.

Optimale dienstverlening

Heeft u vragen?

Ondanks de coronamaatregelen willen we u graag
goed van dienst zijn. Daarom kunt u zaken zoals
geboorte-, overlijdens- en huwelijksaangiften nu

Bel ons dan via 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).

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

Bekendmaking
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor uitbreiding
kampeerterrein met 5 kampeerplaatsen, Gasthuis 1, 6268 NN Bemelen
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken bekend dat de volgende
ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het
verlenen van een omgevingsvergunning voor:
het uitbreiden van het kampeerterrein met vijf
kampeerplaatsen op het perceel, gelegen aan
Gasthuis 1 6268 NN Bemelen.
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.

catiedatum 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.

De ontwerpbeschikking ligt op grond van
paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf donderdag
18 juni 2020 tot en met woensdag
29 juli 2020 ter inzage.

Alle stukken liggen, ingaande van de dag na
publicatiedatum, 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.

Tijdens de termijn van zes weken na publi-

Tevens zijn de ontwerpbeschikking en de

bijbehorende stukken digitaal te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid:
NL.IMRO.1903.OMGBUI1060-ON01.
Eijsden-Margraten, 17 juni 2020
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

