Iedereen telt - woord van de burgemeester
We zoeken naar de juiste manier om, in deze
nieuwe constellatie, met elkaar om te gaan.
Hoe lang dit traject zal duren, hebben we
deels zelf in de hand. Als we oog houden voor
elkaar, kunnen we ook de komende periode als
gemeenschap doorstaan. We doen wat we kunnen, dat geldt voor iedereen. Met zorg voor de
zwakkeren en de eenzamen, in verbondenheid
en verantwoordelijkheid.
Daarmee doe ik ook op u een persoonlijk appèl.
Nu het virus weer oplaait, nemen de druk op
de zorg én de eenzaamheid weer toe. Iedereen
telt, laten we dat niet vergeten. Ik hoop dat
ook dit keer spontane acties het leed verlichten.
Ook vanuit de politiek moeten we niet alleen
praten over burgerparticipatie, maar medeleven
tonen en laten zien dat we oog hebben voor wie
kwetsbaar is.
Beste inwoner,
We mogen langzaam de draad weer oppakken.
De scholen draaien op volle toeren, het verenigingsleven mag weer van start. Dat is nog
best een kluif. Van bestuurders wordt een lange
adem gevraagd. Ik ben trots dat jeugdwerk en
verenigingsleven het geduld kunnen opbrengen
om de pas in te houden, al is het ondenkbaar
die prachtige sociale samenhang al te lang te
moeten missen.

Wat maakt het eigenlijk uit, of we wel of geen
mondkapje moeten dragen? Als we de ander in
bescherming nemen, hebben we ook zelf sneller
onze vrijheid terug. Laten we onze grenzen
bewaken om het maatschappelijk verkeer te
borgen, maar onze geest de vrijheid gunnen om
persoonlijke en landsgrenzen te overstijgen.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Drie vragen aan
Op 13 september werd in Eckelrade
het boek ‘100 jaar Harmonie Diligentia
Eckelrade’ gepresenteerd. Een fraai
werk vol gedenkwaardige en rijke
muziekverhalen waarmee de harmonie
haar 100-jarig jubileum viert. Voorzitter
Hein Lambie vertelt:
Waarom dit boek?
“Het boek gaat over 100 jaar muzikale
vriendschap en verbondenheid en de geschiedenis van Eckelrade. Van jaarlijkse activiteiten
zoals weekendparades en kermissen tot
verhalen over personen die veel voor de
harmonie betekenden. Verhalen waar we
trots op zijn en die we graag met iedereen
willen delen. Vanwege de coronamaatregelen
kunnen we het jubileum van onze harmonie
niet vieren zoals we bedacht hadden. Maar
dit boek is een bijzonder mooi alternatief.”
Wie heeft dit boek gemaakt?
“Het boek is tot stand gekomen dankzij de
tomeloze inzet van een speciaal hiervoor
samengestelde werkgroep. De leden van deze
groep zijn verbonden aan de harmonie of aan
het dorp. Iedereen heeft een eigen expertise.
Onvermoeibaar en met veel passie heeft de
werkgroep verhalen, foto’s en documenten
verzameld, die een compleet beeld geven van
100 jaar Diligentia.”
Waar is het boek te koop?
“Het boek is te bestellen via
www.100jaardiligentia.nl voor € 24,95.”

In beeld: start verkeerscampagne ‘Goed Gezien’
Op basisschool De Den in Mheer is op 8
september het startsein gegeven voor de
verkeersveiligheidscampagne ‘Goed Gezien –
Boerenverstand in het verkeer’, een initiatief
van het LLTB-regiobestuur Zuid-Limburg. Via
deze campagne vragen de boeren en tuinders
aandacht voor verkeersveiligheid van zowel
de agrariërs als medeweggebruikers. ‘Er is
veel bedrijvigheid op het platteland, vaak
met grote machines. We willen inwoners
daarop bedacht maken, maar ook een stukje
wederzijds begrip en respect kweken’, vertelt
regiobestuurslid Rebecca Steinbusch-Lacroix.
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Kort nieuws

Wat dacht u van een nazomerse wandeling langs de wijngaarden en distilleerderij Stookery Norbeeck in Noorbeek?
Dankzij een nieuwe wandelroute is dit
nu mogelijk! Voor wie niet kan wachten,
is de brochure met routebeschrijving nu
al verkrijgbaar.

IRONMAN

Zevental wijngaarden
In Noorbeek zijn de afgelopen jaren een zevental wijngaarden aangeplant met verschillende
druivensoorten. Daarvan worden in distilleerderij Stookery Norbeeck verschillende distillaten

gemaakt. Er is nu een wandeling ontwikkeld die
u langs alle wijngaarden, de wijndomeinen en
de distilleerderij voert.

De route wandelen?
Haal dan de gratis brochure met een beschrijving van de verschillende wijngaarden in huis.
Deze brochure is verkrijgbaar in het gemeentehuis, bij de Visit Zuid Limburg Servicepunten
en bij de ondernemers in Noorbeek. U kunt de
brochure ook downloaden via
www.visitzuidlimburg.nl.

Op 26 en 27 september vindt het IRONMAN
Multisport Festival Maastricht - Limburg plaats
in de regio. De onderdelen vinden plaats op
afgesloten parcoursen in en rondom EijsdenMargraten en Maastricht.
Meer informatie over het evenement vindt u via
www.eijsden-margraten.nl/nieuws of kijk op
www.ironman.nl.

Tijdelijk parkeerverbod Sterre der
Zeestraat Margraten
Vanwege werkzaamheden in Termaar, Bauwerkoel en Gen Hof, is vanaf 10 september een
tijdelijk parkeerverbod ingesteld aan beide
zijden van de Sterre der Zeestraat. De duur van
deze tijdelijke maatregel bedraagt ongeveer
negen weken.

Volg het Liberation Concert óók
digitaal!
Op zondag 20 september vindt de 15e editie
van het Liberation Concert plaats op de
Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
Vanwege de coronamaatregelen kunt u het
concert alleen op reservering bezoeken. Kunt u
niet aanwezig zijn? Dan kunt u om 15:00 uur
meekijken via een livestream van de American
Battle Monuments Commission (ABMC), die
de begraafplaats beheert. U schakelt in via het
Facebook- en YouTube-kanaal van de ABMC.

Vlnr.: wethouder Gerry Jacobs, Peter Peters van Vereniging Wijnbouw Noorbeek en Anya Niewierra, directeur Visit Zuid-Limburg.

Raadsvergaderingen: meer informatie en achtergrond
De raad gaat zich tijdens de beeldvormende
vergadering op 21 september en de besluitvormende vergadering op 29 september buigen
over de resultaten van de voorbereidingsgroep
participatie. U kunt de raadsvergaderingen live
volgen via
https://channel.royalcast.com/eijsdenmargraten.
Betrokken Burgers; participatie in
Eijsden-Margraten
De procesopdracht participatie is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Invulling van de
procesopdracht heeft plaatsgevonden.
Er is een concept-visie opgesteld waarin is
beschreven wat we belangrijk vinden aan
participatie. Het concept-afwegingskader is een
hulpmiddel bij het inzetten hiervan. Beide concepten zijn besproken met burgers, raadsleden,
het college van burgemeester en wethouders
en de ambtelijke organisatie. Door ingebrachte
aanvullingen en aanpassingen werken we toe

naar een eindproduct. Een mooi theoretisch verhaal, maar uiteindelijk is dit iets wat we moeten
doen binnen onze gemeenschap!
Wat doen we nu al aan participatie?
Er wordt geëxperimenteerd met werkvormen
- zoals klantarena’s - voor een nieuwe dienstverleningsvisie. In het project Buitengewoon
Buitengebied hebben inwoners en ondernemers hun dromen naar voren gebracht in inspirerende bijeenkomsten. Mooie initiatieven
van burgers hebben invulling gekregen tijdens
75 jaar Liberation. In het kader van “korte
voedselketens” vinden er inspiratiesessies
plaats waarbij inwoners kunnen meedenken
en praten.
Hoe gaan we verder?
Het is van belang dat participatie steeds meer
centraal komt te staan. We willen dat bij iedereen binnen onze gemeente en gemeenschap
een gedragsverandering plaatsvindt. Participatie

moet een basisprincipe zijn. Verankerd in onze
werkmethoden en voor iedereen een grondhouding. De verwachtingen bij het proces van
participatie moeten bij iedereen duidelijk zijn.
Participatie, relatie en communicatie gaan hand
in hand. Daar werken we als gemeente en
gemeenschap hard aan en dat moeten we in
de toekomst blijven doen. Op punten waar het
beter moet, moeten we extra inzet tonen. Het is
een proces dat steeds in ontwikkeling is en blijft
voortduren.
Meer informatie
Wilt u weten wat er in de concept-visie en
concept-afwegingskader staat en/of meepraten
over participatie? Neem dan contact op met
raadsadviseur Joyce Reijnders via
joycereijnders@eijsden-margraten.nl of
043 458 8488.

