Vissen voor een betere wereld - woord van de
burgemeester
wordt. Want met het leven in de stad neemt de
behoefte aan rust, ruimte en een schoner klimaat
toe. Zelfs Rem Koolhaas, sterarchitect van de mondiale stad, vraagt aandacht voor het platteland.
Een goede balans tussen stad, midden- en buitengebied is voor iedereen van belang. Gelukkig zien
we boeren, buitenlui en bestuurders elkaar in
allerlei initiatieven ontmoeten. Samen zetten we
onze schouders onder duurzaamheid en biodiversiteit. We investeren in bloemrijke akkerranden.
In educatie, voor de jeugd én voor volwassenen.
Zodat iedereen beseft hoe mooi én kwetsbaar
onze omgeving is.

Beste inwoner,
“In welke wereld wil ik leven?” - ik stel mijzelf
die vraag steeds vaker. Behalve een pandemie
is COVID-19 namelijk ook een duidelijk signaal.
De grens van groei en expansie is bereikt, de
toekomst vraagt om een ander ritme. Welk ritme,
daarover moeten we met elkaar in gesprek. Ook
u, als meedenkende burger.
Over 30 jaar woont tweederde van de wereldbevolking in de stad. Tussen de 6 en 7 miljard
mensen, voor wie buiten steeds belangrijker

Het antwoord op de fundamentele vraagstukken voor een betere wereld schuilt in de kleine
initiatieven. Daarom ga ik op 19 september vissen
bij Jachthaven Portofino. Samen met ondernemers
en burgers die niet wachten op de overheid, maar
zelf het heft in handen nemen. We vissen voor een
betere wereld naar zwerfafval in en rond de Maas.
Om het landschap schoon te houden, ook voor
toekomstige generaties.
Wilt u meepraten over wat de wereld nodig heeft?
Stuurt u dan eens een mail. Ik zal hem met veel
belangstelling lezen.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: genieten van het
Heuvelland
Jean Voncken (80) uit Margraten wandelt dagelijks met zijn bordercollie langs de Papeheiweg,
richting Klein Welsden en Cadier en Keer. Steeds
weer geniet Jean van dit mooie vergezicht op
Klein Welsden. Wilt u ook uw favoriete landschapsfoto uit Eijsden-Margraten met ons delen?
Stuur dan uw foto met korte omschrijving van
de locatie naar communicatie@eijsden-margraten.nl onder vermelding van ‘Genieten van het
Heuvelland’.

Drie vragen aan
Zwembad de Treffer in Eijsden is,
rekening houdend met de coronamaatregelen, weer open. En zo is
ook Meer Bewegen voor Ouderen
(MBvO) opnieuw van start. Beweging
en sociale contacten dragen bij aan
een gezonde leefstijl. Linda de Jong,
docente MBvO vertelt:
Wat houdt MBvO zwemmen in?
“MBvO zwemmen is sporten in het water,
iedereen op eigen tempo en niveau. Zwemmen staat niet centraal, het is eigenlijk
een gymles in het water. En water heeft als
voordeel dat je spieren weinig worden belast,
terwijl je toch actief bezig bent. Naast gezond
bewegen kun je ook gezellig kletsen met
andere deelnemers.”
Hoe zijn jullie weer opgestart?
“Er wordt voldaan aan alle coronaregels,
vooral de 1.5 meter afstand buiten het water
is belangrijk. Er is duidelijke vloercommunicatie en alle deelnemers ontvangen schriftelijk
de regels. Het is weer veilig om te komen
bewegen.”
Iedereen is welkom, doet u ook mee?
“MBvO is vooral bedoeld voor 55 plussers,
iedereen kan meedoen. Kijk voor meer
informatie op www.zwembaddetreffer.nl.
Aanmelden is mogelijk aan de balie van het
zwembad, via info@zwembaddetreffer.nl of
via 043-4091807. Kom snel eens kijken of
meedoen!”
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Uitgelicht: raadsvergaderingen 21 en 29 september 2020
Agenda

Militaire oefening

In beide vergaderingen komen aan bod: de visie
Burgerparticipatie, bestemmingsplan de kleine
Peul, het Integraal Veiligheidsplan en concept bod
Regionale Energies Strategie. Bekijk de volledige
agenda’s op www.eijsden-margraten.nl > Bestuur
> Gemeenteraad of in de app Ibabs.

Op maandag 14 september 2020 is er een
militaire oefening van de Koninklijke Landmacht
in onze gemeente. Militairen verplaatsen zich
via mountainbikes. Er wordt geen gebruik
gemaakt van (oefen)munitie. Indien er door de
oefening schade ontstaat, kunt u dit melden via
JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien mogelijk
omschrijving, plaats, datum en tijd.

Spreekrecht

Op 21 september om 19.00 uur is er een
beeldvormende vergadering en op 29 september om 19.30 uur een besluitvormende
raadsvergadering. De vergaderingen
vinden weer plaats in de raadszaal met
inachtneming van de coronamaatregelen.

Kort nieuws

U kunt inspreken tijdens beide vergaderingen,
maar niet over besluiten waartegen bezwaar en
beroep heeft opengestaan of openstaat (zoals
bestemmingsplannen). Wilt u inspreken? Meld dit
uiterlijk op vrijdag 18 september om 09:00 uur of
op 28 september om 09:00 uur via
griffie@eijsden-margraten.nl. Alle raadsstukken
raadplegen en vergaderingen live beluisteren? Ga
naar www.eijsden-margraten.nl/nieuws voor meer
informatie.

Rectificatie ongewenste reclame
Wenst u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk
en geen huis-aan-huisbladen te ontvangen?
Plak dan een NEE/NEE-sticker op uw brievenbus.
U ontvangt dan ook niet het weekblad
‘De Etalage’ met o.a. gemeentelijke informatie!
Wenst u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk
maar wel huis-aan-huisbladen te ontvangen, plak
dan een NEE/JA-sticker op uw brievenbus. Deze
stickers kunt u bij de gemeente afhalen.
Meer weten? Ga naar
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Uitgelicht: servicepunt Eijsden weer open
Het servicepunt in Eijsden is elke donderdag
weer open van 14.00 tot 19.00 uur. Het
gemeentehuis in Margraten is op maandag,
woensdag en vrijdag geopend van 09.00
tot 12.00 uur en op dinsdag van 13.30 tot
19.00 uur. Beide locaties kunt u alleen op
afspraak bezoeken.

Regel zaken digitaal
Veel producten kunt u tegenwoordig 24/7 digitaal
regelen via onze gemeentelijke website. Denk aan
geboorte-, overlijdens- en huwelijksaangiften.
Voor sommige producten hebben wij een pasfoto,
handtekening of identificatie nodig. Dat geldt
voor een rijbewijs of reisdocument. Een bezoek

aan het gemeentehuis in Margraten is dan nodig.

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken via
www.eijsden-margraten.nl/afspraak-maken of door
ons te bellen via 043 458 8488.

Bekendmaking
Ontwerp Bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat met ingang
van donderdag 10 september 2020 tot en
met woensdag 21 oktober 2020 het ontwerp
bestemmingsplan Appartementencomplex
Wilhelminastraat 63 Eijsden (planidenficatienummer NL.IMRO.1903.BPKOM10020-ON01),
voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, locatie Amerikaplein 1 te Margraten.

de voormalige Lidl-supermarkt in Eijsden. De
bestaande bebouwing wordt gesloopt.

Het ontwerp bestemmingsplan betreft het
realiseren van 20 huurappartementen voor
senioren. Het terrein betreft de locatie van

Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit
ontwerp bestemmingsplan (bij voorkeur)

Voor inzage in het ontwerp bestemmingsplan
kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of
043 458 8488. Het ontwerp bestemmingsplan
is tevens te raadplegen op onze website
www.eijsden-margraten.nl en op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPKOM10020ON01.

schriftelijk of mondeling kenbaar maken
bij de gemeenteraad, Postbus 10, 6269 ZG
Margraten.
Indien u een mondelinge zienswijze naar
voren wilt brengen, kunt u contact opnemen
met mevr. S. Piek via het telefoonnummer
043-4588488.
Eijsden-Margraten, 9 september 2020
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

