
Wilt u uw voortuin vergroenen en 
daarmee gelijk de vlinders en bijen 
een handje helpen? Dan kunt u nu ge-
bruikmaken van onze ontstenings- en 
vergroeningsregeling. “Als u stenen en 
grind verwijdert, vergoeden we 75% 
van de aanschafkosten van groen”, 
laat wethouder Jos Custers weten.

Waarom stimuleert de gemeente 
vergroening?
“Door de klimaatverandering krijgen we 
steeds vaker met weersextremen te maken. 
De natuur lijdt hieronder. Daarom willen we 
de kans op wateroverlast en verdroging van 
de grond verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld 
door tegels en grind te vervangen door 
beplanting. Zo zakt het regenwater meteen 
weg.”

Wat houdt de regeling in?
“Samen met stichting IKL (Instandhouding 
Kleine Landschapselementen) zetten we in 
op meer groen, maar ook meer biodiversiteit 
in de gemeente. Daarom vergoeden we 75% 
van de aanschafkosten van groen als u stenen 
of grind uit uw voortuin verwijdert. Ook 
bedrijven kunnen gebruikmaken van deze 
regeling.”

Zijn er voorwaarden aan de regeling 
verbonden?
“Ja, zo vergoeden we maximaal 50 vierkante 
meter vaste planten en 5 heesters of bomen. 
Ga voor meer informatie en voorwaarden 
naar www.eijsden-margraten.nl/nieuws.”

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: houd de basis-
regels vast

De controle over het coronavirus die we sinds 
maart hebben bereikt, moeten we met elkaar 
zien vast te houden. Dit lukt alleen met de basis-
regels die voor iedereen gelden. Doet u mee? 
Blijf bij klachten thuis en laat u testen, houd 
1,5 meter afstand van anderen, was vaak uw 
handen en hoest en nies in uw elleboog. Vermijd 
ook drukte, werk zoveel mogelijk thuis, ga weg 
als het druk is en reis zoveel mogelijk buiten de 
spits.

Nu we dichter bij huis vakantie vieren, 
trekken we eropuit in onze eigen mooie 
omgeving. Gelukkig wanen we ons met 
wat zonnestralen en uitzicht over het 
glooiende natuurschoon al snel in mediter-
rane sferen.

Ga eropuit
Bezoek imkerij BEEing Pure in Gronsveld. Ontdek 
de bijzondere leefstijl van de bijen en proef honing 
uit eigen huis. Of ga samen met een gids op excur-

Uitgelicht: beleef de zomer in Eijsden-Margraten

sie bij de prehistorische vuursteenmijn in Rijckholt. 
Bent u een echte fijnproever? Maak dan een toer 
langs de wijngaarden in onze gemeente. Ontmoet 
de wijnboeren en geniet van Limburgse wijn-
spijscombinaties.

Meer weten?
Dit is slechts een greep uit alle activiteiten die 
onze gemeente te bieden heeft. Ga voor meer tips 
naar www.ontdekeijsdenmargraten.nl en laat u 
verrassen!


