De teststraat - woord van de burgemeester

Drie vragen aan

Ook als de klachten intussen alweer verdwenen
zijn. En dan blijkt, als na een dag of twee het
moment is aangebroken, dat voor de teststraat
lange rijen staan. Mensen die allemaal het
zekere voor het onzekere nemen, vaak niet eens
voor zichzelf.

Stichting Goede Doelen Week (GDW)
Margraten, in 2019 opgericht, streeft
ernaar om met zoveel mogelijk goede
doelen in één week te collecteren.
Audrey van Wissen van de stichting
vertelt erover:

Natuurlijk: wie echt ziek is, doet een test en
kruipt onder de wol. Toch raadt de GGD ook
bij milde klachten aan om thuis te blijven en
een afspraak in te plannen. Voor veel mensen
voelt dat onnatuurlijk: we zijn gewend om juist
op onze tanden te bijten. We melden ons niet
‘zomaar’ ziek.

Gelukkig loopt zo’n test voor de meeste mensen
met een sisser af. Maar de groep met een
positief resultaat groeit nog steeds. Dan is het
hopen dat de ziekte mild verloopt. Dat je oude
buurvrouw, bij wie je laatst nog op bezoek was,
niet geraakt is. Daarom doen die lange rijen me
goed: omdat ze zoveel meer laten zien dan wie
er kucht en snottert. Omdat de teststraat gaat
over verantwoordelijkheid en opoffering. Over
echte solidariteit met onze medemens.

Wat is de opzet van de GDW?
“Onder het motto ‘Samen staan we sterk’
gaan we met tachtig collectanten op pad. Op
deze manier proberen we alle huishoudens
in Margraten, Termaar en Groot - en Klein
Welsden te bereiken. Door het grote bereik
hopen we op meer financiële steun voor de
elf goede doelen die zijn aangesloten bij onze
stichting.”

Toch is dat precies wat nu van ons verwacht
wordt: thuisblijven tot de testuitslag bekend is.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Beste inwoner,
De tijd van griepjes en verkoudheden is weer
aangebroken. Ongemakken waarover we in
andere jaren niet eens nadenken. Dit jaar is
elk kuchje reden voor vertwijfeling. Is dit het
gevreesde virus? Mag ik nog naar buiten, kan ik
naar mijn werk? Of vorm ik een bedreiging voor
de mensen om me heen?

Hoe gaat het in zijn werk?
“Rond 3 oktober wordt bij ieder huishouden
een envelop bezorgd. Deze bevat een brief
met uitleg en een keuzelijst met de goede
doelen. De ingevulde lijst kan samen met een
donatie terug in de envelop die vervolgens
rond 9 oktober weer wordt opgehaald.”
GDW en corona?
“Natuurlijk gebeurt alles coronaproof. En we
hopen dat deze tijd u stimuleert om goed na
te denken over de goede doelen en misschien
iets extra’s te geven. Laat onze collectanten
niet in de kou staan! Meer informatie leest u
op: www.gdwmargraten.nl.”

In beeld: loop met je
dokter
Zaterdag 26 september startte vanuit
Banholt de, corona-veilige, sponsorwandeltocht ‘Loop met je dokter’. De tocht wordt
jaarlijks georganiseerd door Hart en vaat
onderzoekfonds Limburg. Dit fonds steunt
medisch-wetenschappelijk onderzoek naar
hart- en vaatziekten en zet zich in voor de
bewustwording van een gezonde leefstijl.
Met reanimatieonderwijs op school en het
onderzoeken naar plotselinge hartstilstand
hoopt men vele levens te redden.
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Uitgelicht: aanpak Agrarische Bouwkavels
Rapportage
In 2018 zijn met een groot aantal van deze
agrariërs gesprekken gevoerd waarin gesproken
is over het bedrijf en de omgeving. Wij hebben
veel informatie mogen ontvangen, waarvoor
onze dank! Wilt u weten wat de gesprekken
in hoofdlijnen hebben opgeleverd? Bekijk het
rapport van de Werkbank op www.eijsdenmargraten.nl/nieuws.

Pilots
De gemeenteraad heeft op 25 augustus
jl. ingestemd met een voorstel voor de
aanpak van de Agrarische Bouwkavels.
In Eijsden-Margraten zijn 216 zogenaamde agrarische bouwkavels. Deze worden
grotendeels gebruikt door agrarische
bedrijven.

De gemeenteraad is zich bewust van de huidige
situatie in de landbouwsector. Daarom wil de
gemeente agrariërs actiever ondersteunen bij
de uitwerking van toekomstplannen. In eerste
instantie gaan wij aan de slag met vier pilots.
Deze pilots moeten uitwijzen welke behoeften
er zijn, welke instrumenten nodig zijn en welke
partijen bij kunnen dragen aan landschapsvriendelijke oplossingen.

Groei en bloei in Eijsden Margraten
De beeldvormende vergadering van
21 september stond o.a. in het teken
van participatie. Bij drie verschillende
inspreekmomenten werden de onderwerpen zoals burgerparticipatie in het
sociaal domein, burgerraden en het
Manifest van de Burger besproken.
Door EVA, de Eckelraadse Vrouwen Activiteiten,
werd aan de gemeenteraad het Manifest van de
Burger aangeboden waarin wordt opgeroepen
tot het geven van een impuls aan burgerparticipatie binnen de gemeente Eijsden-Margraten.
Burgemeester Akkermans nam de ‘participatieboom’ in ontvangst, die symbool staat voor
het groeien en bloeien van het proces rondom
participatie. “In de toekomst gaan we samen

Kort nieuws
Bedank een mantelzorger met het
Mantelzorgcompliment
Kent u een mantelzorger die u in het zonnetje
wilt zetten? Meld hem of haar dan
vóór 1 december 2020 aan voor het Mantelzorgcompliment.U ontvangt dan een geldbedrag waarmee u uw mantelzorger kunt
bedanken! Ga naar www.eijsden-margraten.nl/
mantelzorgcompliment voor de voorwaarden. U
kunt daar ook het aanvraagformulier downloaden. Telefonisch vraagt u het aanvraagformulier
aan via 043 458 8488.

Cursus reanimatie en bedienen
AED
Hartveilig organiseert in opdracht van verschillende gemeentes in Limburg reanimatiecursussen voor vrijwilligers van het reanimatieoproep-netwerk van Hartslagnu. Vrijwilligers die
nog geen cursus hebben gevolgd of cursisten
die een herhalingsles dienen te volgen kunnen
zich hier inschrijven voor een reanimatie cursus.
Data, aanmelden en meer informatie kunt u
vinden via www.hartveilig.nl/cursus.

Bekendmaking
Wet Basisregistratie Personen
(BRP)
Voornemen opschorting persoonslijst wegens
vertrek naar een onbekend land:

de vruchten plukken van het ingezette proces,”
aldus de burgemeester. Tijdens de vergadering
zijn door de voorbereidingsgroep Participatie
van de gemeenteraad, de visie over participatie
en het afwegingskader gepresenteerd. Op 29
september neemt de gemeenteraad een besluit.

• Abdoel, C.C., geboortedatum 07-09-2005 per
24-09-2020.
• Van Engelen, R., geboortedatum 20-04-1999
per 24-09-2020.
Bekendmakingen staan op:
www.officielebekendmakingen.nl

Bekendmaking Omgevingsvergunning Schey 3 Noorbeek
Burgemeester en wethouders van gemeente
Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende besluit omgevingsvergunning ter inzage
ligt 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
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 dagtekening; 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 KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.
Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: : NL.IMRO.1903.
OMGBUI1066-VG01.
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