Eenzaamheid - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

waarin een groot deel van hun leven zich normaal
afspeelt. We zien veel jeugd buiten, maar de
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zijn beperkt. Onderwijs vindt nog grotendeels op afstand
plaats, zonder samen de stof te ontdekken. Samen
roeien, judoën… het mag nog niet. De sport is
vooralsnog op het individu gericht.

Onze gezondheid gaat nu voor alles.
Daarom roept het kabinet op om voorlopig zoveel mogelijk thuis te werken.
Uiteraard houden wij ons als gemeente
ook aan deze oproep. Hierover stelde
de redactie drie vragen aan facilitair
medewerker Cyriel a Campo.

Ook de mogelijkheden om je verder te ontwikkelen zijn beperkt. Stageplekken zijn op slot,
eindexamens afgelast. Introductieweken zoals de
INKOM worden opgeschort of krijgen een nieuwe
vorm. Hospiteren en op kamers gaan moet op
1,5 meter afstand. Of helemaal niet, want veel
studenten wonen noodgedwongen weer bij hun
ouders, op afstand van hun vrienden.

Hoe gaat het gemeentehuis om met
thuiswerken?
“Als gemeente willen we de gezondheid van
onze bezoekers en medewerkers beschermen.
Daarom werken we zo veel mogelijk thuis en
vergaderen we digitaal. Sommige werkzaamheden vinden wel plaats in het gemeentehuis.
Daarbij kunt u denken aan de dienstverlening
aan u als inwoner. In dat geval houden we
1,5 meter afstand van elkaar en zijn balies
voorzien van plexiglasschermen. Tijdens de
schoonmaak van het gemeentehuis ligt de
focus op aanraakplekken, zoals klinken en
touchscreens.”

Al drie maanden houden we noodgedwongen
afstand van elkaar. Maar de prijs die we voor onze
fysieke gezondheid betalen, is hoog. Voor veel
ouderen is visite het hoogtepunt in de week. Een
bezoekje aan de supermarkt breekt de dag en
brengt je even onder de mensen. Nu duren de dagen lang. Actieve ouderen moeten het gezelschap
van gezamenlijke activiteiten missen. Dementerenden begrijpen niet wat er aan de hand is.

Voor anderen is eenzaamheid een groot woord.
Maar ze missen de ander wél. Artiesten die het
zonder publiek moeten stellen. Kinderen die hun
opa en oma graag willen zien. Bestuurders voor
wie het contact met de bevolking zo belangrijk
is. Ik hoop dat we straks een goede en gezonde
inhaalslag kunnen maken om de generaties weer
bij elkaar te krijgen.

Ook jongeren zijn eenzaam. Velen zitten op hun
kamer, afgesloten van de informele settings

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Uitgelicht: Heuvelland in beweging
In navolging van het Nationaal Sportakkoord is op initiatief van de gemeenten
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en
Valkenburg aan de Geul een regionaal
sportakkoord opgesteld: Sportakkoord
‘Heuvelland in beweging’.

Samenwerking
In de regio liggen op het gebied van sport vergelijkbare kansen, uitdagingen en mogelijkheden.
Gemeenten en lokale partners op het gebied van
sport, bewegen, onderwijs en zorg en welzijn zijn
in gesprek gegaan. Dit alles om zoveel mogelijk
inwoners te laten sporten en bewegen onder het
motto ‘een leven lang sport en bewegen’. Het
sportakkoord wordt nu door 70 partners uit de drie
gemeenten ondertekend.

Drie vragen aan

Nieuw sportseizoen
Medio september 2020 zal er, onder voorbehoud
van de coronamaatregelen, een feestelijke ondertekening door alle partners plaatsvinden. Dit sluit
direct aan bij de aftrap van een hopelijk nieuw,
mooi en actief sportseizoen.
Het Sportakkoord ‘Heuvelland in beweging’ bekijkt
u op: www.eijsden-margraten.nl/nieuws

Wat merken de inwoners daarvan?
“Het servicepunt in Eijsden is voorlopig
helaas gesloten. Verder lopen alle werkzaamheden gewoon door, net zoals vóór de
coronacrisis.”
Hoe kijkt de gemeente naar de toekomst?
“We blijven als gemeente de landelijke richtlijnen van het RIVM volgen. Wel verwachten
we dat thuiswerken steeds gebruikelijker
wordt in de anderhalvemetersamenleving.”
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Kort nieuws
Raadsvergaderingen 29 en 30 juni
en 14 juli 2020
Op maandag 29 juni en dinsdag 30 juni vinden
om 19:00 uur twee beeldvormende vergaderingen
plaats.
Op dinsdag 14 juli is er om 19.30 uur de oordeelsvormende raadsvergadering en aansluitend de

besluitvormende raadsvergadering. Op 29 juni
staan het integraal veiligheidsplan, de jaarrekening 2019 en de Bestuursrapportage 2020-1 op
het programma.
Op 30 juni het Actieplan Middengebied, de
gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch en
Uitbreiding en invulling agrarische bouwkavels.
Bekijk de volledige agenda’s op
www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in de
beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met
griffie@eijsden-margraten.nl.
Volg de Raad!
Alle vergaderingen vinden digitaal plaats en zijn
te volgen via
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Kennisgeving
Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Eijsden-Margraten en in de gemeente
Gulpen-Wittem voor de uitvoering van het inpassingsplan Reconstructie N598 De Hut - De Plank.
De burgemeester van de gemeente EijsdenMargraten deelt mee dat, ingevolge artikel 78,
zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf
30 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020 een
afschrift van het koninklijk besluit van 11 mei
2020, nr. 2020000902, ter inzage ligt.

werken en werkzaamheden uitgevoerd ter
verwezenlijking van die bestemmingen.

De in het koninklijk besluit ten name van de
Provincie Limburg ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de
uitvoering van het inpassingsplan Reconstructie N598 De Hut – De Plank. De door de Kroon
ter onteigening aangewezen onroerende
zaken hebben de bestemmingen Verkeer en
de dubbelstemmingen Waarde – Archeologie
en Leiding. Op de onroerende zaken worden

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter
inzage op de volgende locaties:

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de
Staatscourant van 16 juni 2020, nr. 29702.
Tegen dit besluit staat geen beroep open.

• gemeente Eijsden-Margraten, gemeentehuis Margraten, Amerikaplein 1 te
Margraten.
In verband met de maatregelen rondom
COVID-19 kan het inzien van het koninklijk
besluit bij de gemeente Eijsden-Margraten

uitsluitend op afspraak. Belanghebbenden
kunnen hiervoor telefonisch een afspraak
maken met de heer H. Luth via telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.
• gemeente Gulpen-Wittem, Klantencontactcentrum Gulpen, Willem Vliegenstraat 12
te Gulpen. In verband met de maatregelen
rondom COVID-19 kan het inzien van het
koninklijk besluit bij de gemeente GulpenWittem uitsluitend op afspraak.
Belanghebbenden kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken met mevrouw
A. Heijnens-Ackermans via telefoonnummer 043-8800759.
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst,
Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, bekend dat de gemeenteraad van
de gemeente Eijsden-Margraten op 26 mei
2020 het bestemmingsplan Eindstraat 35 Sint
Geertruid (planidenficatienummer
NL.IMRO.1903.BPLKOM09002-VG01) ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan Eindstraat 35 Sint
Geertruid voorziet in de wijziging van de
bestemming ‘Agrarisch Bedrijf’ naar de
bestemming ‘Wonen’. De wijziging gaat
gepaard met een substantiële sloop van
bedrijfsbebouwing.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag
25 juni 2020 tot en met woensdag 5 augustus
2020 ter inzage in het gemeentehuis,
Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in
het bestemmingsplan kunt u contact opnemen
met het KlantContactCentrum, telefoonnum-

mer 14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken
zijn tevens te raadplegen op onze website
www.eijsden-margraten.nl op www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPLKOM09002-VG01.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt
alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 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 besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor
het indienen van een beroep wordt griffierecht
geheven.

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, 24 juni 2020
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

