
Tijdens de Tour de France brengt Tour 
de L1mbourg dagelijks verslag van 
dit internationale wielerspektakel 
en bezoeken ze de mooiste plekjes in 
Limburg. Limburg is immers dé wieler-
provincie van Nederland. Lida Huver, 
hoofdredactie L1 vertelt: 

Wat is de inhoud van Tour de 
L1mbourg?
“Het is een sfeervol tv-programma waarbij 
presentator Maurice de Heus en oud-wielren-
ner Gert Jakobs iedere dag bijzondere gasten 
aan tafel ontvangen om te praten over de 
Tour en de resultaten van Tom Dumoulin en 
Wout Poels.”

Welke rol zien jullie bij de promotie 
van Eijsden-Margraten?
“Tijdens de uitzending laten we ook opnames 
zien van de mooie omgeving. De vele karak-
teristieke dorpjes, het landschap met zijn 
prachtige hellingbossen en grotten, de vele 
fruitgaarden en heuvels. Wie wil hier nu niet 
vertoeven?”

Wanneer is Tour de L1mbourg in 
Eijsden-Margraten?
“Op zondag 13 september zijn we in 
Noorbeek bij de wijngaard ‘Op Gen Heugde’. 
Uiteraard respecteren en bewaken we de 
coronamaatregelen. Meer informatie met o.a. 
een overzicht van alle locaties en fietstochten 
vindt u via L1.nl/TourDeL1mbourg.”

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

Co-fit - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

Het lijkt erop dat COVID-19 volgend jaar in Neder-
land zijn eerste verjaardag viert. Dat hadden we 
niet verwacht. Hoopten we in maart nog met een 
paar weken klaar te zijn, later dit voorjaar schoof 
de grens naar 1 november. Nu is de horizon van 
de crisis verplaatst naar Nieuwjaarsdag. Maar ook 
dat, denkt de wetenschap, halen we niet.

Het virus vraagt een lange adem. Hoe fit zijn we 
om een tweede golf tegemoet te treden? Hoe fit 
zijn onze zorgverleners? Hoe fit zijn we zelf en 
onze omgeving, ons bedrijf en onze portemonnee? 
En zijn we alleen fit of co-fit - met z’n allen? Als we 
samen overeind willen blijven, vraagt dat om een 
moment van bezinning. Want hoe houd je, in deze 
omstandigheden, je energie op peil?

Als lokaal bestuurder werd ik gegrepen door de 
Franse minister van Cultuur. 2 miljard maakt hij vrij 
voor de cultuursector. Waarom dat zo belangrijk
is, hoor ik u denken? Omdat cultuur, net als 
landschap, een bron van vitaliteit is. Een bron van 
ontspanning en beleving. Van ontmoeting. Dat is in 
deze tijd belangrijker dan ooit. 

Afgelopen jaar kwamen meer dan 6.000 mensen 
bijeen voor het Liberation concert. Nu zijn we 
gedwongen tot een kleinere schaal. Maar ook dat 
biedt perspectief. Door de livestream kan iedereen 
meegenieten, zelfs in de VS. Ook dat is fit zijn: 
zoeken naar een passende oplossing. Op afstand 
en met creativiteit. Dat moet aan onze cultuur-
sector wel besteed zijn. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: 
burgerparticipatie: lokaal 
voedsel

De tweede bijeenkomst over lokaal voedsel 
heeft geresulteerd in een goede oogst. Met een 
aantal geïnteresseerden werden kansrijke ideeën 
besproken. Ook het bewustzijn vergroten bij 
consumenten over de impact van onze voed-
selkeuzes heeft de aandacht. Binnenkort gaan 
we aan de slag met het concretiseren van de 
besproken ideeën. 
Wilt u meedenken of meedoen, u bent van harte 
welkom. U kunt zich opgeven via: 
sanneminten@eijsden-margraten.nl 



De “Via Naturae”: de weg naar een 
groenere toekomst!
Binnenkort wordt het viaduct onder de A2 ter 
hoogte van Kasteel Rijckholt voorzien van een 
bijzondere muurschildering. Het gaat om een 
nieuw ‘Verfraaiers’ project onder leiding van 
Nicole Mulkens, binnen het programma Kunst 
& Cultuur.
Het thema is bewustwording en duurzaamheid; 
in een wereld vol zwerfafval willen we blijven 

Uitgelicht: alle kinderen 
moeten mee kunnen doen

Kinderen mogen niet de dupe zijn van 
de financiële situatie van hun ouders, 
ze moeten gewoon mee kunnen doen. 
Daarom is er het kindpakket. 
Ouders, verzorgers en professionals 
kunnen vergoedingen aanvragen voor 
school, sport, cultuur, vrije tijd of andere 
dingen die belangrijk zijn voor kinderen. 
Zoals het vieren van een verjaardag, een 
fiets of bijles.

Wanneer kom je ervoor in aan-
merking?
Het kindpakket is bedoeld voor gezinnen met 
een minimuminkomen met kinderen in de leef-
tijd van 4 tot 18 jaar. Bij de Stichting Leergeld 
kunnen ouders een aanvraag indienen. Leergeld 
kijkt naar de behoefte van alle kinderen in het 
gezin en regelt wat mogelijk is.

Hoe dien je een aanvraag in?
Via www.eijsden-margraten.nl/kindpakket is alle 
informatie over het kindpakket te vinden. Onder 
het kopje ‘Leergeld’ staat het aanvraagformulier.

In 2019 is door de gemeenteraad de 
procesopdracht participatie vastgesteld. 
Er is gehoor gegeven aan de wens van 
de gemeenteraad door een concept-
visie op te stellen waarin is beschreven 
waarom we participatie binnen onze 
gemeente belangrijk vinden. Tevens is 
een concept-afwegingskader gemaakt 
dat een hulpmiddel moet bieden bij het 
inzetten van participatie. Beide concep-
ten zijn gebruikt om in gesprek te gaan 
met burgers, raadsleden, het college 
van burgemeester en wethouders en de 
ambtelijke organisatie. Door ingebrachte 
aanvullingen en aanpassingen wordt er 
gewerkt naar een eindproduct. 
In de beeldvormende vergadering van 
21 september 2020 worden de plannen 
aan de gemeenteraad gepresenteerd. 
Een mooi theoretisch verhaal, maar 

Betrokken burgers: participatie in Eijsden-Margraten 

Kort nieuws

uiteindelijk is dit wat we met z’n allen 
ook moeten gaan doen binnen onze 
gemeenschap!

Wat doen we al aan participatie?
We hebben o.a. klantarena’s gehouden rondom 
het formuleren van de nieuwe dienstverlenings-
visie. Hierbij is veel informatie opgehaald bij 
betrokken burgers op dit gebied. Bij het project 
‘Buitengewoon Buitengebied’ zijn veel inspire-
rende bijeenkomsten geweest waarbij burgers, 
ondernemers en geïnteresseerden hun wensen 
en ideeën naar voren hebben gebracht, men in 
gesprek met elkaar is gegaan en via tekentafels 
ideeën zijn ingebracht. 
In het kader van 75 jaar bevrijding zijn veel 
mooie initiatieven van burgers omarmd en 
hebben een plek gekregen tijdens de Liberation 
festiviteiten. Op het gebied van voedsel en pro-
ducten vinden er inspiratiesessies plaats waarbij 

de burgers zijn opgeroepen om mee te denken.

Hoe gaan we verder?
Op dit moment worden nieuwe ideeën uitge-
werkt waarbij met verschillende vormen van 
participatie wordt geëxperimenteerd. Het is van 
belang dat participatie steeds meer centraal 
komt te staan bij het handelen van de gemeente. 
Participatie, relatie en communicatie gaan hand 
in hand. Hoe kan het beter en wat moeten we 
daarvoor doen, zijn vragen die steeds terugko-
men. Het is een proces dat steeds in ontwikke-
ling blijft.

Wilt u weten wat er in de concept-visie en 
concept-afwegingskader staat? Wilt u meepra-
ten over participatie? Neem dan contact op met 
Joyce Reijnders via een mailbericht naar 
joycereijnders@eijsden-margraten.nl of via het 
algemene nummer: 043 458 8488.

streven naar een oase van rust en natuur. Dit 
werk symboliseert het uitzicht op een schone, 
groene toekomst.

Van 8 september tot 13 oktober werken de 
kunstenaars dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur 
aan het viaduct. Tijdens de werkzaamheden is 
de Kooiestraat alleen toegankelijk voor fietsen 
en bromfietsen. 

Ontvangt u onze digitale nieuws-
brief al?
Steeds meer mensen ontvangen graag onze 
digitale nieuwsbrief. De informatie is snel, 
beknopt en spaart papier. Wilt u ook als eerste 
op de hoogte zijn van nieuws uit Eijsden-
Margraten? Meld u dan aan en ontvang de 
nieuwsbrief elke week in uw mailbox.

Aanmelden
Dit doet u snel en makkelijk via 
www.eijsden-margraten.nl. U kunt zich uiter-
aard op elk gewenst moment weer afmelden. 
We gebruiken uw gegevens alleen voor het 
versturen van de nieuwsbrief. 



MANIFEST VAN DE BURGER 

BURGERPARTICIPATIE IN EIJSDEN-MARGRATEN
Het proces van burgerparticipatie in de gemeente Eijsden-Margraten krijgt een nieuwe 
impuls! Tijdens een bijeenkomst eerder dit jaar, georganiseerd door Eckelraadse Vrouwen 
Activiteiten, hebben een zestigtal betrokken burgers over dit onderwerp gediscussieerd. 
Het resultaat hiervan is het Manifest van de Burger. Dit manifest wordt op 21 september 
a.s. officieel aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de beeldvormende vergadering. 
Hieronder vindt u de verkorte versie van het manifest. De uitgebreide versie met toelichting 
kunt u lezen via www.eijsden-margraten.nl/nieuws

STELLINGEN
  1  Stel de burger centraal. De gemeente is dienstbaar aan de samenleving en niet anders-
 om. 
  2  Erken dat burgerparticipatie een essentieel, waardevol en onmisbaar onderdeel is van 
 het succesvol besturen van Eijsden-Margraten. 
  3  Zie het meedenken en meebeslissen van burgers als een kans, niet als een obstakel. 
  4  Betrek de burger actief en ruimhartig bij de besluitvorming over dossiers. 
  5  Stimuleer burgerinitiatieven door ze optimaal te faciliteren. 
  6  Verwijder virtuele drempels tussen burgers en de gemeentelijke organisatie. 
  7  Zorg voor toegankelijke en heldere informatievoorziening. 
  8  Stimuleer actief burgerschap door gebruik te maken van burgerpanels. 
  9  Maak optimaal gebruik van de eigen kennis en kunde van de burgers van Eijsden-
 Margraten.
10  Stimuleer het omdenken door de gemeentelijke organisatie van ‘nee tenzij’ naar 
 ‘ja mits’. 
11  Deel consequent en via vele communicatiekanalen de resultaten van burgerparticipatie. 
12  Geef het voortdurende en alom aanwezige proces van burgerparticipatie een aanspre-
 kende naam. 



MANIFEST VAN DE BURGER

ACTIES 
•  In opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten is in 2013 de Participatienota ‘De kracht 
 van de Burger - Loslaten in vertrouwen’ geschreven. Deze nota geeft op heldere wijze 
 de weg naar effectieve burgerparticipatie binnen onze gemeente aan. Het revitaliseren 
 van deze nota is een absolute aanrader bij het ingaan van het proces naar burgerpartici-
 patie. 
•  Stel per direct (najaar 2020) een onafhankelijke werkgroep in, bestaande uit 5 burgers, 
 3 ambtenaren en 3 raadsleden. 
•  Geef de werkgroep middelen en faciliteiten om het proces van burgerparticipatie in gang 
 te zetten en te begeleiden. Geef de burgerleden een vergoeding voor hun inzet. 
•  Benoem binnen de gemeentelijke organisatie een ambtenaar die fungeert als aanjager, 
 vraagbaak, ombudsman (m/v) en waakhond voor het burgerparticipatieproces. Deze 
 ambtenaar is één van de drie ambtenaren in de werkgroep en hij/zij vervult de rol van 
 voorzitter. 
•  Geef de werkgroep opdracht om de beleidsonderwerpen waarbij burgers betrokken 
	 moeten	worden	te	definiëren.	
•  Geef de werkgroep opdracht om te bekijken op welke wijze burgers bij het beleidsonder-
 werp in kwestie betrokken moeten worden. In het ‘Afwegingskader Burgerparticipatie’ 
 worden 27 mogelijke manieren genoemd waarop dit zou kunnen. Het kiezen van de juiste 
 aanpak dient in samenspraak met alle geledingen van de werkgroep te geschieden en 
 niet te worden overgelaten aan de ambtelijke organisatie. 
•  Benoem in elke woonkern van de gemeente een burgerparticipatiemakelaar die fungeert 
 als vraagbaak en als liaison tussen de burger en de werkgroep. 
•  Stimuleer informele laagdrempelige dorpstafelgesprekken. Dit verkleint de afstand 
 tussen burger en overheid. 
•  Bevorder persoonlijke contacten tussen ambtenaren en burgers door de telefonische en 
 fysieke bereikbaarheid te verhogen. 
•  Stimuleer pro-activiteit bij ambtenaren: vragen stellen aan burgers over bepaalde 
 kwesties kan zeer verhelderend zijn en een positieve invloed hebben op het formuleren 
 van effectief beleid.
•  Verhoog de vindbaarheid van informatie op de gemeentelijke website door een betere 
 zoekmachine.
•  Maak het binnenlopen zonder afspraak mogelijk en doe een vraag van de burger niet 
 (meer) af met ‘u moet digitaal een afspraak maken’.
•  Maak het inzien van stukken eenvoudiger en indien gewenst anoniem. 
•  Wacht niet langer met het ontwikkelen en inzetten van burgerparticipatie.

 NU IS HET MOMENT!



Bekendmakingen

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

Het uitbreiden van het aantal kampeerplaat-
sen met vijf stuks op het perceel, gelegen 
aan Gasthuis 1 te Bemelen. 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. 
wVoor inzage en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het KlantContact-Cen-
trum, telefoonnummer 043 458 8488.

Tevens is het besluit en de bijbehorende stuk-
ken digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: : 
NL.IMRO.1903.OMGBUI1060-VG01.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning verbouwen/vergroten woning en bouwen 
nieuwe stal/schuur, Klein Welsden 37, 6269 NS  Margraten

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

het verbouwen/vergroten van de woning en 
het bouwen van een nieuwe stal/schuur op het 
perceel, gelegen Klein Welsden 37, 6269 
NS Margraten. 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 
3 september 2020 t/m woensdag 14 oktober 
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.

In verband met de huidige maatregelen rond-
om het coronavirus kunnen we u de stukken 

digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op 
met het KlantContactCentrum.

Tevens is de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OMGBUI1065-ON01.

Eijsden-Margraten, 2 september 2020
Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgermeester, Dieudonné  Akkermans

Omgevingsvergunning Gasthuis 1, Bemelen


