
Het verlangen naar de achtertuin 

Trouwen of een geregistreerd partner-
schap sluiten is een van mooiste en 
belangrijkste momenten in het leven. 
Onze buitengewoon ambtenaren bur-
gerlijke stand (BABS) begrijpen dit als 
geen ander en maken er voor elk paar 
een mooie persoonlijke ceremonie 
van. Viviane Lacroix vertelt:

Waar moet ik beginnen?
“Voordat je kunt trouwen of een partner-
schap wilt sluiten dien je melding hiervan 
te doen bij de gemeente waar de ceremonie 
gehouden wordt. Je kunt twee weken tot 
uiterlijk één jaar daarna trouwen of je part-
nerschap laten registreren.”

Kan ik alleen trouwen of een partner-
schap registreren in het gemeente-
huis?
“Nee hoor, Eijsden-Margraten heeft verschil-
lende bijzondere trouwlocaties zoals het 
Koetshuis in Rijckholt, De Laathof in Mesch, 
het Ursulinenconvent in Eijsden en de Heer-
deberg in Cadier en Keer. Welke trouwlocatie 
je ook kiest, je moet ervoor zorgen dat het bij 
jullie past!”

Wat zijn de kosten?
“De kosten zijn per gemeente verschillend. 
Vindt de ceremonie plaats op een bijzondere 
locatie dan betaal je natuurlijk iets meer. Het 
is mogelijk om op een vastgesteld moment 
‘gratis’ te trouwen.” 
Meer weten? Kijk dan op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.
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In beeld: online toneelles 
op de basisschool

Gemeente Eijsden-Margraten heeft samen met 
een aantal basisscholen een cultureel lespakket 
ontwikkeld: SKEM cultuureducatie. Het pakket 
bestaat uit zes lesblokken per jaar met beeldende 
kunst, muziek en toneel. Duurzaamheid is een 
belangrijk thema in het lespakket en zo wordt 
spelenderwijs bewustwording gecreëerd. 
Op dit moment doen ruim 250 kinderen mee aan 
SKEM cultuureducatie. Vanwege de coronamaat-
regelen is onlangs de allereerste online toneelles 
gedeeld en enthousiast ontvangen door de 
kinderen.

Beste inwoner,

Verlangen is een vreemde emotie. Altijd groter 
dan wat we hebben of krijgen. Altijd gericht op 
wat voor nu onbereikbaar lijkt. Maar zonder 
verlangen wordt het leven saai. De opwinding, de 
afwachting, het moment waarop je elkaar aankijkt 
of in de armen sluit: dat geeft het leven glans. Het 
is de reden waarom relaties blijven bestaan. 

De persoonlijke ontmoeting zit in de Limburgse 

ziel. Onaangetast door corona blijft die ziel ver-
langen naar de ander. Ook nu digitale middelen 
zoveel fysieke contacten hebben overgenomen. 
Want die zijn daardoor niet minder waardevol 
geworden, maar juist meer. Net zoals de schilder-
kunst met de uitvinding van de camera niet 
verdween, maar er juist door werd verheven. 

Net als de schilder is de gastgever een kunstenaar 
geworden, uitgedaagd door een nieuwe techno-
logie. Met een pallet aan mogelijkheden geeft hij 
kleur aan het verlangen om bij elkaar te zijn. Zijn 
kunstwerk is de ontmoeting, een kunstvorm die 
mensen met hun emoties verbindt. 

Als gemeente zijn we de gastgever die ruimte 
biedt aan het verlangen naar de achtertuin: ons 
eigen Heuvelland. Voor bewoners én bezoekers, 
zodat de passie en inspiratie om ons prachtige 
landschap voor de volgende generaties te bewa-
ren, behouden blijft. Dat doen we met trots en in 
een goede balans tussen rust en bedrijvigheid. 

Zo hopen we onze gastvrijheid in een mooie, 
nieuwe wijze van recreatie en ontspanning te 
verankeren. Niet overspoeld door een overvolle 
evenementenkalender, maar met gepast vermaak 
in de fijnmazigheid van het landschap. Met res-
pect én verlangen naar het landschap en elkaar. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Online toneelles met acteurs Rufus Hegeman en 
Stan Ras.
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Op woensdag 8 juli 2020 ontving de heer 
Karel Leunissen uit Eijsden een Koninklijke 
onderscheiding van burgemeester 
Dieudonné Akkermans. De heer Leunissen
werd benoemd tot Officier in de Orde 

Prof. dr. Karel Leunissen, Officier in de Orde van Oranje Nassau

van Oranje-Nassau. “Een internationale 
bestuurder met passie voor gezondheids-
zorg, onderwijs, onderzoek, politiek en de 
geloofsgemeenschap”, aldus een trotse 
burgemeester Dieudonné Akkermans.

Prof. dr. Leunissen is onderscheiden vanwege zijn 
grote maatschappelijke betrokkenheid, zowel op 
lokaal, nationaal als internationaal niveau. Door 
de jaren heen bekleedde hij vele bestuurlijke en 
adviserende functies.

Wetenschap en onderzoek
Prof. dr. Leunissen is sinds de jaren tachtig 
actief als internist-nefroloog bij het academisch 
ziekenhuis in Maastricht en docent/hoogleraar bij 
Maastricht University. Hij was betrokken bij de 
opzet van een niertransplantatieprogramma en 
de verdere academisering van de afdeling Interne 
geneeskunde van het ziekenhuis. Gedurende vele 
jaren was de heer Leunissen tevens voorzitter van 
de vereniging Dialyse Genootschap Nederland en 
de Nederlandse vereniging voor Nefrologie. 

De heer Leunissen vervulde een belangrijke taak 
bij de ontwikkeling van het multidisciplinaire 
kwaliteitssysteem voor de dialysebehandeling in 
Nederland. Daarnaast verrichtte hij onderzoek bij 
het Instituto di Recerche Farmacologiche Mario 
Negri in Italië in samenwerking met de universiteit 
in Maastricht. Ook is de heer Leunissen mede-

oprichter van het Hans Mak instituut. 
Bijzonder vermeldenswaardig zijn de activiteiten 
van de heer Leunissen als vicedecaan en porte-
feuillehouder onderwijs van de (destijdse) Faculteit
der Geneeskunde en directeur Stafdirectoraat 
Zorg en Leren. Ook was hij actief als mentor en 
voorzitter bij de carrièrebegeleiding van vrouwe-
lijke specialisten. De heer Leunissen schreef meer 
dan 200 wetenschappelijke publicaties en diverse 
hoofdstukken van boeken, zowel nationaal als 
internationaal. Verder gaf hij lezingen tijdens 
internationale congressen.

Politiek
Naast zijn bestuurlijke activiteiten op het gebied 
van zorg en onderwijs maakte de heer Leunissen
zich ook verdienstelijk in de politiek. Zo was hij 
gemeenteraadslid in Eijsden. Ook was hij lid van 
de CDA-fractie in de Eerste Kamer der Staten 
Generaal met de portefeuilles VWS, immigratie en
asielzaken en onderwijs. De heer Leunissen was 
gedurende vijf jaar lid van het Benelux Parlement 
en tevens ook vijf jaar actief als lid van het Alge-
meen Bestuur CDA Nationaal en voorzitter van het 
CDA-Limburg.

Geloof
De heer Leunissen is daarnaast nog actief als 
lector bij de Parochie Maria Tenhemelopneming 
Mariadorp te Eijsden.

Karakteristieke Diepstraat nieuw leven ingeblazen

Met trots presenteren wij u de vernieuwde 
Diepstraat in Eijsden. In zes maanden tijd 
renoveerde Strukton Civiel Zuid B.V. de 
bestrating, parkeervakken, rioolaanslui-
tingen en de verlichting. De straat werd 
tevens voorzien van een eigentijdse zitplek 
en een watertappunt. Ook kwamen er 
fietsenstallingen in de buurt van de horeca 
en een oplaadpunt voor elektrische auto’s. 
Het resultaat mag er wezen!

Met authentieke en natuurlijke materialen is de 
karakteristieke uitstraling van de Diepstraat 
versterkt. De straat straalt weer sfeer en warmte 
uit. Onze speciale dank gaat uit naar de bewoners 
en omwonenden van de Diepstraat voor hun 
medewerking, geduld en begrip.

Nieuwe regels in de Diepstraat
Nu de Diepstraat is vernieuwd, geldt een aantal 
belangrijke regels:
• In het onderste deel van de Diepstraat (kruising 
 Spauwenstraat-Maas) geldt een gesloten-
 verklaring voor alle verkeer, uitgezonderd 
 aanwonenden/vergunninghouders en laden & 
 lossen;
• Vanaf de kruising Diepstraat-Kerkstraat geldt 
 eenrichtingsverkeer met uitzondering van 
 (brom)fietsers;
• Parkeren is toegestaan in de parkeervakken;
• Het pad van zwarte gebakken klinkers is een 
 voetgangerspad en géén fiets/brommerpad;
• De Diepstraat bevindt zich in een vergunning-
 houderszone.



Lachgas is niet om te lachen
Het gebruik van lachgas onder jongeren is een 
zéér zorgwekkende trend. Sommige jongeren zien 
dit als onschuldig. De gevolgen kunnen echter 
schrikbarend zijn. Er zijn voorbeelden van dode-
lijke ongelukken en jeugd die een dwarslaesie 
overhoudt aan het gebruik van lachgas.
Uit onderzoek blijkt dat er schadelijke effecten 
zijn op zowel korte als lange termijn. Ga daarom 

Kort nieuws

het gesprek aan met je zoon of dochter en leg uit 
dat lachgas levensgevaarlijk is. 

Rijksoverheid is bezig om het gebruik vanaf 1 
januari 2021 te verbieden. De wijze waarop je 
je kind opvoedt, is in belangrijke mate bepalend 
voor de manier waarop je kind over drugs denkt. 
Meer weten? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl 
en zoek op ‘lachgas’.

Voornemen opschorting persoonslijst 
wegens vertrek naar een onbekend land:

• Piano Simões, Renato, geboren op 
 25-09-1984 per 7 juli 2020

Staat uw naam hiernaast of weet u waar 
nevenstaande persoon verblijft, neem dan 
contact op met het KlantContactCentrum 
(KCC) van de gemeente Eijsden-Margraten via 
14 043 of 043 458 84 88.

U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Dit bestemmingsplan is in De Etalage van 
vorige week reeds gepubliceerd, maar was 
voorzien van de verkeerde titel. Om eventueel 
belanghebbenden niet in hun rechten aan te 
tasten, vindt daarom nu een nieuwe publicatie 
plaats.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten 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.BP-
HEIWEG7-VG01), gewijzigd heeft vastgesteld. 
Voor een overzicht van de wijzigingen wordt 
verwezen naar de ‘nota van zienswijzen’
die onderdeel uitmaakt van de ter inzage lig-
gende 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 

16 juli 2020 tot en met woensdag 26 
augustus 2020 ter inzage in het gemeente-
huis, Amerikaplein 1 te Margraten. 
Voor inzage in het bestemmingsplan kunt 
u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. 
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bij-
behorende stukken zijn tevens te raadplegen 
op onze website www.eijsden-margraten.nl 
en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPHEIWEG7-
VG01. 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt 
alsmede belanghebbenden aan wie rede-
lijkerwijs 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 wij-
zigingen 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 griffie-
recht geheven. 

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan 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.

Nieuwe publicatie bestemmingsplan Heiweg 7 Sint Geertruid
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