
Wist u dat u geld bespaart door slim 
met uw afval om te gaan? En wist 
u dat u hiermee ook het milieu een 
handje helpt? “Het vraagt om enkele 
aanpassingen in de manier waarop u 
uw afval aanbiedt. Dat is alles!”, laat 
reinigingsdienst Rd4 weten.

Hoe ga ik slim met afval om?
“Start met het aanbieden van alleen nog 
maar volle containers. Dat scheelt op jaar-
basis veel geld. U betaalt namelijk voor elke 
container die u aanbiedt een bedrag. Zorg er 
daarom voor dat de container goed gevuld is. 
Laat een halfvolle container nog even staan.”

Hoe help ik het milieu?
“Hoe minder containers u aanbiedt, hoe min-
der het milieu belast wordt. Want iedere keer 
dat de inzamelwagen een container oppakt, 
wordt brandstof verbruikt.”

Waar vind ik meer informatie?
“Op www.rd4.nl/slimbezig leest u meer over 
slim omgaan met uw afval. Ook leest u hoe 
u nog beter afval kunt scheiden. Al deze 
informatie vindt u tevens in onze Milieu App. 
Heeft u vragen, dan kunt u ons Servicepunt 
bellen: 045 5437100.

Drie vragen aan

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
info@eijsden-margraten.nl
 
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do: 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

In beeld: duurzaam 
genieten van uw boek!

In onze dorpskernen hangen zogenaamde 
‘minibiebs’: kleine kastjes gevuld met boeken 
van inwoners. Bij de minibiebs kunt u boeken 
lenen, ruilen én doneren. Heeft u uw favoriete 
boek al uitgelezen? Breng uw boek dan naar de 
minibieb en gun anderen hetzelfde leesplezier. 
Woont u in de buurt van een minibieb en wilt u 
beheerder worden? Neem dan contact op met 
de buurtcoach Kunst en Cultuur via 
info@eijsden-margraten.nl.

We krijgen steeds vaker met hittegolven en 
hevige neerslag te maken. Twee uitersten 
die extreme droogte óf overstromingen 
veroorzaken. “Laten we daarom samen het 
regenwater opvangen en tegels vervangen
door groen”, vertelt wethouder Jos 
Custers.

Doet u mee?
Met eenvoudige maatregelen houdt u de watertoe- 
en -afvoer in evenwicht. Koppel bijvoorbeeld de 
regenpijp af van het riool en vang regenwater op in 
een regenton. Of vervang stoeptegels door gras of 
beplanting. Om u al een beetje op weg te helpen, 
ontving u onlangs zaadpapier met weidemix zaden 
van ons. 

Uitgelicht: een beter milieu begint in uw tuin

Meer informatie
Wilt u meer lezen over tips en maatregelen om 
het regenwater milieubewust op te vangen? Ga 
dan naar www.waterklaar.nl. Via deze website 
leest u voor welke maatregelen u subsidie kunt 
aanvragen. 

Kort nieuws

Coronaproof evenementen 
organiseren
Evenementen mogen sinds 1 juli weer geor-
ganiseerd worden. Als u een evenement wil 
organiseren, dan dient u hiervoor een aanvraag 
in via de EvenementAssistent. Zoek eerst op 
onze website naar ‘Evenement organiseren’. 
Vanwege de coronamaatregelen zijn er extra 
zaken om rekening mee te houden: 
• Houd u aan de coronamaatregelen die in de 
 noodverordening van Veiligheidsregio 
 Zuid-Limburg zijn opgenomen. 

• Maak een coronaproof-plan voor het 
 evenement waarin beschreven wordt hoe de 
 coronamaatregelen worden toegepast. 

Iedere aanvraag voor een evenement wordt 
getoetst aan de COVID-19 risicoscan, conform 
de “Integrale COVID-19 Evenementen Werk-
wijze” voor gemeenten. Ga voor meer 
informatie naar www.eijsden-margraten.nl > 
Informatie corona (COVID-19) > Evenementen 
en bijeenkomsten.



Burgemeester en wethouders van gemeente 
Eijsden-Margraten maken bekend dat het 
volgende besluit omgevingsvergunning ter 
inzage ligt voor: 

Het bouwen van stalen onderconstructie t.b.v. 
zonnepanelen (excl. De pv panelen) en het 
strijdig gebruik van de grond voor de aanleg 
van een zonnepark op de percelen kadastraal 
bekend als EDN00-D-7740, 7741, 7742, 7743 
en 7744, plaatselijk bekend als Kapelkes-
straat te Eijsden. 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.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na 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/besuursrecht. 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 dag-

tekening; 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 kunt 
u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Tevens is het besluit en de bijbehorende 
stukken digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OMG1000eEIJ-VG01.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor: 

Het realiseren van een nieuwe ontsluiting 
van het perceel, behorende bij Schey 3 te 
Noorbeek, en het legaliseren van bestaande 
(erf)verharding en bebouwing. 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.

De ontwerpbeschikking ligt op grond van 
paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf donderdag 
30 juli  t/m woensdag 9 september 2020 ter 
inzage.

Tijdens de termijn van zes weken na publi-
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.

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 KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Tevens is de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 

NL.IMRO.1903.OMGBUI1066-ON01.

Eijsden-Margraten,  29 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

Bekendmaking

Heeft u zich al aangemeld voor onze 
digitale nieuwsbrief? Hiermee bent u 
elke week als eerste op de hoogte van 
het laatste nieuws uit Eijsden-Margraten.
Aan- en afmelden gaat eenvoudig en 
snel.

Als eerste op de hoogte 
Elke maandag ontvangt u een nieuwe editie 
van de digitale nieuwsbrief in uw mailbox. 
Daarin staat een overzicht met het belangrijk-
ste nieuws uit de gemeente. Via dit overzicht 
kunt u doorklikken naar onze website waar 

u meer informatie over de onderwerpen 
vindt. Zo bent u op de hoogte, nog voordat 
het nieuws op onze gemeentepagina in de 
Etalage verschijnt.

Schrijf u in! 
Inschrijven doet u via onze website www.
eijsden-margraten.nl > Nieuws > Abonneer 
u op onze digitale nieuwsbrief. U kunt zich 
uiteraard op elk gewenst moment weer uit-
schrijven. We gebruiken uw gegevens alleen 
voor het versturen van de nieuwsbrief.

Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief


