Lintjesregen - woord van de burgemeester

Drie vragen aan
Veel agrariërs en andere ondernemers
hebben moeite om het hoofd boven
water te houden tijdens de coronacrisis. Criminelen zien dit ook en proberen hun slag te slaan. Daarom roept
het RIEC Limburg (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) op om extra
oplettend te zijn voor ondermijnende
criminaliteit.

Beste inwoner,
Dit voorjaar mocht ik twaalf inwoners van onze
gemeente verrassen met een lintje. Telefonisch
weliswaar, want het welbekende virus gooide ook
op dit vlak roet in het eten. Afgelopen vrijdag, tien
weken later dan gepland, was het alsnog zover. Ik
mocht niemand omhelzen en de familie moest het
lintje opspelden. Maar wat was het goed om de
mensen op wie we als gemeenschap zo trots zijn
in hun ogen te kunnen kijken.
In de harten van de mensen leeft de gemeenschapszin, dat heb ik tijdens deze lintjesregen
wel gezien. De gemeenschap is door de crisis niet
veranderd in los zand, zoals velen beweren. We
voelen ons door het isolement niet minder met
elkaar verbonden. Integendeel: de honger naar
ontmoeting en de wens om iets voor de ander te
betekenen is gegroeid.
We zoeken naar een nieuwe balans. Wat is de
functie van verenigingen? Hoe kwetsbaar zijn we?

Hoe kunnen we onze idealen in de toekomst
vormgeven? Veel mensen ontdekken de kunst van
het maathouden. Geen ongebreidelde groei, maar
gezondheid, saamhorigheid en het dienen van de
gemeenschap.
De kracht van maatschappelijke weerbaarheid
is belangrijk om ook toekomstige stormen te
kunnen doorstaan. Ik stel vast dat we deze zomer
met hernieuwde energie, vanuit een ongekende
verbondenheid, de solidariteit een nieuwe vorm
geven. We staan aan het begin van een nieuw
tijdperk. Houd dat vast.
Laten we de Euregio niet vergeten. De digitale
snelweg blijven raadplegen. Op gezondheid en
weerbaarheid blijven letten. En vooral: op elkaar.
Ik wens u een fijne zomer!

Hoe herken ik ondermijnende criminaliteit?
“Criminelen blijven het liefst onder de radar.
Vaak benaderen ze eigenaren van loodsen en
schuren om deze ruimtes te huren voor veel
geld. Dit kan gepaard gaan met dwang en intimidatie. De ruimtes doen doorgaans dienst
als drugslab of opslagplaats voor illegale
handelswaar.”
Wat doe ik als vreemden me benaderen?
“Wees kritisch en blijf afstandelijk. Noteer
het kenteken en onthoud hoe de mensen
eruitzien. Vraag ook rond in de omgeving:
wie kent ze? Overleg met de wijkagent en de
WhatsApp-groep van de buurt.”
Wat doe ik als ik het niet vertrouw?
“Ziet u verdachte situaties in uw omgeving of
bent u zelf benaderd door criminelen? Meld
dit dan bij de politie of bij de wijkagent of via
0900-8844. Meer weten over ondermijnende
criminaliteit? Ga naar
www.riec.nl/corona/buitengebied.”

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: Een nieuwe
waslaag voor ‘Cramignon’

In onze gemeente staan vele boeiende kunstwerken opgesteld. Achter elk werk schuilt een
verhaal. Samen symboliseren deze verhalen de
geschiedenis en de culturele identiteit van onze
prachtige omgeving.
Op dit moment worden de kunstwerken in
Eijsden onderhouden en gerestaureerd door de
teams van Kunstwacht. Zo werd onlangs het
werk ‘Cramignon’ van beeldend kunstenaar
Vera de Haas grondig gereinigd en behandeld
met microkristallijne was.
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Uitgelicht: Aanscherping koers Gemeente Eijsden-Margraten
Op 29 juni presenteerde het college van
burgemeester en wethouders de jaarrekening over 2019 aan de gemeenteraad. In
2019 heeft Eijsden-Margraten, conform het
oordeel van de accountant, rechtmatig
€ 1,2 miljoen meer uitgegeven dan begroot.
De totale begroting had een omvang van
€ 52,7 miljoen.

Kostenstijging
Het tekort ontstond voornamelijk door de landelijke
ontwikkeling van forse kostenstijgingen op het
gebied van zorg, met name jeugdzorg, en WMO.
Om hier grip op te krijgen, is in 2019 een business
controller aangetrokken. Zo wordt meer inzicht
verkregen in de risico’s en impact van de gemaakte
beleidskeuzes. Het tekort op de jaarrekening van
€ 1,2 miljoen wordt gedekt uit de algemene reserve
die in totaal afneemt tot € 7,4 miljoen.

Kort nieuws

Solide toekomst

Gerendalseweg Scheulder

Op dit moment is de financiële weerstand van de
gemeente nog uitstekend. Echter, door de onttrekking van het negatieve resultaat in 2019 en met
het oog op de toekomst is de verwachting dat - als
er niet wordt ingegrepen én doorgepakt - de algemene reserve onder de door de raad vastgestelde
norm zakt. Op basis van de benodigde weerstandscapaciteit is dit € 3 miljoen. Het college en de
raad dienen daarom met lef en daadkracht over te
gaan tot fundamentele keuzes om de kwaliteit van
leven in Eijsden-Margraten ook in de toekomst te
behouden. Het is dan ook de opgave van het college om dit samen met de raad voor de begroting
2021-2024 op te pakken.

In samenwerking met adviesbureau Plangroep
Heggen uit Born zijn wij onlangs gestart met
de voorbereidingen van de renovatie van de
Gerendalseweg in Scheulder. In juni 2020 is er
een enquêteonderzoek onder de bewoners van de
Gerendalseweg uitgevoerd. Mede op basis van de
uitkomsten van dit onderzoek stellen we binnenkort een eerste ontwerp op. Dit ontwerp koppelen
we terug naar de gemeenschap. Er is gelegenheid
om te reageren. Wij houden u op de hoogte.

Lees op www.eijsden-margraten.nl > ‘Nieuws’ in
het volledige artikel verder over de hoogtepunten
en ontwikkelingen in 2019.

Voor meer informatie neemt u contact op met de
heer Hurkens van de gemeente Eijsden-Margraten.
Hij is bereikbaar via het telefoonnummer
043 - 458 8488 of emailadres
info@eijsden-margraten.nl. U kunt het project
ook volgen via de gemeentelijke website
www.eijsden-margraten.nl > Inwoners > Werk in
uitvoering > Renovatie Gerendalseweg.

Bekendmakingen
Bestemmingsplan Eindstraat 35, Sint Geertruid
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 Heiweg 7 Sint Geertruid
(planidenficatienummer NL.IMRO.1903.BPHEIWEG7-VG01), gewijzigd heeft vastgesteld.
Voor een overzicht van de wijzigingen wordt
verwezen naar de ‘nota van zienswijzen’
die onderdeel uitmaakt van de ter inzage liggende stukken.
Het bestemmingplan is gemaakt ten behoeve
van de omvorming van een agrarisch bedrijf
met ondergeschikte recreatie naar een
recreatiebedrijf met ondergeschikte agrarische
activiteiten.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag
9 juli 2020 tot en met woensdag 19 augustus
2020 ter inzage in het gemeentehuis,
Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in
het bestemmingsplan kunt u contact 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
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPHEIWEG7VG01.
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.
Voor zover het de aangebrachte wijzigingen
betreft, kan beroep worden ingesteld door
degene die hierdoor belanghebbende is geworden. 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 of een
verzoek tot voorlopige voorzieningen 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.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure legalisatie handelsreclame,
Burg. Frans Cortenraadstraat 12 A, 6247 NZ Gronsveld
Burgemeester en wethouders van Gemeente
Eijsden-Margraten maken bekend dat het
volgende besluit omgevingsvergunning ter
inzage ligt voor:
het legaliseren van een handelsreclame met
het McDonald’s-logo op het dak van het
restaurant, gelegen Burg. Frans Cortenraadstraat 12 A, 6247 NZ Gronsveld.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging van
het besluit een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de
genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op
bovengenoemde 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 dagtekening; 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 moet
u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.
Tevens is het besluit en de bijbehorende
stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.1903.
OMGRP15001-VG01.
Eijsden-Margraten, 1 juli 2020
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Voornemen opschorting persoonslijsten
wegens vertrek naar een onbekend land:
• Towstokory A.,  geboren op 28-01-2003 per
23-06-2020
• Goessens J.M.C.G., geboren 14-05-1962
per 23-06-2020

Staat uw naam hiernaast of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met het KlantContactCentrum
(KCC) van de gemeente Eijsden-Margraten via
043 458 84 88.
U kunt de gemeente ook mailen via
info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

