
Sturen in de mist - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

De herfst kleurt niet alleen de bomen, maar ook 
de landkaart rood. De tweede golf is een feit, 
maatregelen volgen elkaar in hoog tempo op. 
Elke dag vinden er kleurwisselingen plaats, die 
de verwarring verder vergroten. We sturen in de 
mist. Na jaren waarin het leven maakbaar leek, 
moet iedereen accepteren dat kwetsbaarheid 
erbij hoort. Bij de mens, de samenleving en de 
natuur. 

Nog complexer wordt de situatie met de 
Noodwet, die voorgaat op het lokale handelen. 
Bestuurlijk Nederland steekt een hoop tijd in de 
organisatie ervan. Maar is het niet belangrijker 
om de handen uit de mouwen te steken? Zoals 
de BEST Taskforce, die perspectief schetst voor 
het leven na COVID-19. Die insteekt op herstel 
en hervorming om Limburg na de crisis de 
toekomst in te loodsen. 

Ik sla daarom liever de handen ineen met mijn 
collega’s in de buurt. Lokaal en grensoverschrij-
dend, met oog voor de gevolgen van COVID-19 
voor de lokale economie en het culturele leven. 
Voor leefstijl, onderwijs en de mensen in de 
buurt. Opnieuw is het een zaak van de lange 
adem, waarin we elkaar nodig hebben om de 
crisis beheersbaar te houden. Om te zorgen dat 
er een vangnet is. 

In het Heuvelland zijn veel landbouw-
bedrijven. De kans is groot dat u een 
landbouwvoertuig of -machine tegen-
komt als u de weg opgaat. 
“Om onveilige situaties te voorkomen 
zijn we samen met andere organisaties 
gestart met de campagne ‘Goed 
Gezien - Boerenverstand in het 
verkeer’”, vertelt wethouder Jos 
Custers.

Wat houdt de campagne in? 
“Met de campagne willen we de veiligheid in 
het verkeer vergroten. Landbouwers nemen 
vaak met grote voertuigen deel aan het ver-
keer. Dit kan soms gevaarlijke situaties met 
zich meebrengen. We willen onze inwoners 
daarvan bewustmaken en een stukje weder-
zijds begrip en respect kweken. Zo kunnen we 
samen de kans op ongelukken verkleinen.”

Wat kan ik doen?
“Gebruik uw boerenverstand. Veilige situaties 
in het verkeer beginnen bij oogcontact. Zorg 
er dus altijd voor dat de bestuurder van 
een groot voertuig u kan zien. Zwaai indien 
nodig. Wees ook voorspelbaar in uw gedrag 
en geef duidelijk uw richting aan. Zo kan de 
andere bestuurder daarop inspelen.”

Hoe blijf ik op de hoogte?
“Voor het laatste nieuws over deze cam-
pagne informeren wij u via de gemeentelijke 
communicatiekanalen. Heeft u vragen? Stuur 
dan een e-mail naar goedgezien@lltb.nl.”

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

Daarbij ben ik benieuwd wat ú van de situatie 
denkt. Uw observaties en verhalen zijn meer 
dan welkom. Let intussen goed op elkaar, blijf 
gezond. En neem alstublieft de regels goed in 
acht. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: bladkorven 2020
De herfst doet zijn intrede. Daarom plaatsen 
wij in totaal 65 bladkorven in de gemeente. 
Deze bladkorven staan op plekken waar 
bladval voor overlast kan zorgen. Het is niet 
de bedoeling dat de bladkorven voor ander 
afval worden gebruikt. Gebeurt dit wel, dan 
verwijderen wij de betreffende bladkorf. Het 
is helaas niet mogelijk om extra bladkorven 
aan te vragen. 
Op www.eijsden-margraten.nl/nieuws vindt 
u een overzicht van alle plekken waar wij 
bladkorven plaatsen.

Drie vragen aan 



Majeure uitdaging
Het is het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Eijsden-Margraten 
gelukt om in deze tijd van vele onzekerheden 
een meerjarig sluitende begroting 2021-2024 te 
presenteren.
Zelden was de wereld waarin wij leven - zowel 
lokaal, regionaal als mondiaal - zo veranderlijk 
en onvoorspelbaar. De coronapandemie die 
ons sinds maart 2020 parten speelt heeft de 
wereld in haar greep en ons werk volslagen 
veranderd. Deze pandemie bepaalt de komende 
jaren in grote mate ons leven. Daarbovenop 
staat de gemeente voor diverse transities: de 
energietransitie, de transitie in de landbouw 
en de technologische transitie. In dit licht zijn 
duurzame financiën die tegen een stootje kun-
nen onontbeerlijk. 

Keuzes zijn nodig
Gemeentefinanciën staan al jaren onder druk. 
Er hangt een forse neerwaartse bijstelling van 
het gemeentefonds in de lucht en het door het 
rijk toegezegde accres is in nevelen gehuld. Op 
dit moment is de financiële weerstand van de 
gemeente nog uitstekend. Echter, door de ont-
trekking van het negatieve resultaat van 2019 
en opeenstapelende actuele ontwikkelingen is 
de verwachting dat - als er niet wordt inge-
grepen én doorgepakt - de algemene reserve 
onder de door de raad vastgestelde norm zakt. 
Het college heeft daarom fundamentele keuzes 
gemaakt om de kwaliteit van leven in Eijsden-
Margraten ook in de toekomst te behouden.

Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2021-2024: 
Duurzame financiën, krachtige keuzes, kwaliteit van leven

Nauw betrokken
Gezien de grote impact is de gemeenteraad, op 
eigen initiatief, eerder dan normaal aangesloten 
bij de begrotingsvoorbereiding. De raad is nauw 
betrokken en er is inzichtelijk gemaakt welke 
keuzeopties er zijn om te komen tot duurzame 
financiën. Deze keuzeopties zijn besproken en 
gepeild. Zij vormen de basis voor de maatrege-
len in deze realistische begroting.

Investeren 
Zowel de inhoudelijke, financiële als organisa-
torische opgaven vragen om richting en daad-
kracht. Daarom zet het college van burgemees-
ter en wethouders in 2021 in op vier hoofd-
thema’s met grote impact: Landschap en 
landbouw, Duurzaamheid, Lifestyle en Wonen. 
De projecten gemeentelijke dienstverlening en 
burgerparticipatie worden in 2021 voortgezet 
en uitgebreid. Investeren in kwaliteit van leven 
betekent ook dat subsidies aan vrijwilligersor-
ganisaties in onze gemeente niet ter discussie 
staan. Zij vormen de ruggengraat van ons 
sociaal weefsel dat in deze onzekere tijden 
stabiliteit en ondersteuning verdient. 
Wat betreft de gemeentelijke organisatie blijft 
Eijsden-Margraten investeren in kwaliteit. 
Anno 2021 betekent dit een organisatie die 
zowel robuust en wendbaar als veerkrachtig en 
vitaal is, waar mensen met energie en plezier 
werken en zich continu ontwikkelen om de 
gemeenschap te dienen in deze onvoorspelbare 
wereld.

Kostenbeheersing 
Door vergrijzing, ontgroening en het open 
einde karakter blijven kosten binnen het Sociaal 
Domein stijgen. Toch is het gelukt - mede op 
basis van investeringen in business control en 
monitoring - om besparende maatregelen op te 
nemen in deze begroting. 
Op zoek naar structurele maatregelen is het
voornemen geuit om in 2021, voor het onder-
deel Participatie, uit het samenwerkingsverband 
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland te stap-
pen. Naast meer integraliteit en kwaliteit in de 
lokale dienstverlening verwachten wij hiervan 
fors structureel voordeel vanaf 2022.
Andere keuzes om bij te dragen aan een finan-
cieel gezonde gemeente zijn o.a. het verhogen 
van de  toeristenbelasting en het verhogen van 
diverse leges tot een niveau van kostendek-
kendheid. Een vermindering van het onderhoud 
aan sportvelden en onkruidbestrijding. De 
vastgoedportefeuille wordt verder afgebouwd 
en de onbenutte belastingcapaciteit wordt deels 
ingezet als de herverdeling van het gemeente-
fonds een feit wordt.

Kwaliteit van leven
Met deze begroting maakt de gemeente 
krachtige keuzes die gericht zijn op gezonde 
financiën op de langere termijn en op ons be-
langrijkste doel: kwaliteit van leven voor onze 
inwoners.

De begroting wordt op 9 en 11 november 2020 
in de gemeenteraad besproken.

Kort nieuws

Digitaal geboorteaangifte doen
Verwacht u binnenkort een baby? Dan dient u 
binnen drie dagen na de geboorte aangifte te 
doen bij de gemeente waar de baby geboren 
is. Door het coronavirus vragen wij u om dit 
digitaal te regelen. Dit gaat eenvoudig via onze 
website. Zo kunnen we de gezondheid van u en 
onze medewerkers blijven beschermen. 
Komt u naar het gemeentehuis? Plan dan digi-
taal een afspraak in en houd rekening met onze 
veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

In september 2020 is de omgevingsver-
gunning verleend voor de nieuw in te 
richten parkeerplaats aan de Stiegel 
te Eijsden. Het doel hiervan is om de 
parkeerproblematiek in het centrum van 
Eijsden te ontlasten. 

Informatiebijeenkomst parkeerterrein Stiegel Eijsden

Op donderdag 22 oktober jl. is een informatie-
bijeenkomst in het gemeentehuis Margraten om 
het ontwerp en inrichting van de parkeerplaats 
toe te lichten. U heeft dan de mogelijkheid om 
vragen te stellen of opmerkingen te geven over 
het ontwerp.

Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen dient u 
zich vooraf aan te melden via 
info@eijsden-margraten.nl. Graag bij aanmel-
ding uw naam, adres en telefoonnummer ver-
melden met daarbij een voorkeurstijdstip tussen 
14:00 en 20:30 uur. Er wordt dan met u een 
tijdstip, waarop u die dag langs kunt 
komen, afgestemd. Als onderwerp van de 
e-mail graag: ‘aanmelding informatiebijeen-
komst Stiegel’ vermelden. Indien u zich niet via 
e-mail kunt aanmelden, kunt u ook telefonisch 
contact opnemen via het telefoonnummer: 
14043.



Papier is geduldig. “Doen” en “aan de slag!” 
zijn de woorden die nog door de oren van de 
gemeenteraadsleden gonzen. Onlangs hebben 
zij een tweedaagse “hei-sessie” gehad. Hierbij 
stonden het functioneren van de gemeente-
raad, bestuurlijke vernieuwing en participatie 
centraal.

Vernieuwing
Wat is bestuurlijk vernieuwen? Hoe ziet een 
goed functionerende gemeenteraad eruit? Welk 
gedrag hoort daarbij? Moet men het grote 
geheel voor ogen hebben of ingaan op details? 
Wat moet jij doen, maar vooral…wat moet 

ikzelf doen? Allemaal vragen die opkwamen tij-
dens de gesprekken. Luisteren en vragen stellen 
en mensen proberen te verbinden zijn zaken de 
vaak terugkwamen. Genoeg te doen! Een reden 
om het “platform bestuurlijke vernieuwing” 
nieuw leven in te blazen.

Participatie 
En participatie, hoe zien wij deze ontwikkeling? 
Ondanks vele projecten, waarbij participatie 
een centrale rol heeft gespeeld, zal het zich 
daadwerkelijk in ons DNA moeten nestelen. 

Nieuwe inzichten
Twijfel, vertrouwen, controle, hoop, zelfreflec-
tie, het goede voorbeeld geven; woorden die 
centraal stonden. “In verandering zit het woord 
“ander”, maar in het woord ontwikkeling zit 
het woord “ik”. Een wijze inbreng van onze 
burgemeester.

De raadsleden hebben tot slot huiswerk mee-
gekregen. Zelf “doen” en in de spiegel kijken, 
elkaar aanspreken en hulp bieden. Kortom, 
anders durven doen en de verbinding zoeken 
met betrokken burgers!  

Aan de slag, bestuurlijk vernieuwen en participeren

vindt buiten veel opslag plaats zoals stalling 
van machines en werktuigen. Dit maakt een 
rommelige indruk en is in strijd met zowel 
de bestemming Wonen als de bestemming 
Agrarisch. Door het realiseren van een nieuw 
bedrijfsgebouw, is buitenopslag niet meer 
nodig. Vanwege de ligging in het gemengd 
gebied en de locatie aan de achterzijde van het 
hoveniersbedrijf, is er geen nadelige invloed 

U kent het vast wel, landbouwvoer-
tuigen, gereedschap en andere mate-
rialen die zichtbaar staan opgeslagen. 
Zo heeft onlangs een hoveniersbedrijf 
een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor het realiseren van een 
opslagruimte. 
In de praktijk gaat het om een uitbreiding van 
het bestaande hoveniersbedrijf. Op het perceel 

voor de omgeving.
Door medewerking te verlenen aan deze 
aanvraag omgevingsvergunning, wordt de kans 
geboden om de locatie landschappelijk in te 
passen. Vandaar dat aan de raad wordt geadvi-
seerd om een verklaring van geen bedenkingen 
af te geven voor deze aanvraag omgevings-
vergunning.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ingberweg 3 Margraten

Visiedocument 
Dienstverleningsvisie

Dienstverlening dichtbij mensen
 
In deze huidige tijd staan wij als ge-
meente voor complexe en interessante 
opgaven. De nieuwe ‘anderhalvemeter 
samenleving’, de uitdagingen rond de 
Jeugdzorg, de invoering van de 
Omgevingswet, de Energietransitie en 
vele andere ontwikkelingen vragen veel 
van onze flexibiliteit, creativiteit en 
wendbaarheid. Diensten verlenen aan 
burgers en ondernemers vanuit hún leef-
wereld is daarbij het uitgangspunt.

Samen
Wij zijn een ambitieuze gemeente die graag het 
beste voor haar burgers wil en hierin continu 
wil verbeteren. Het is dus van groot belang 
om hard te blijven werken aan een moderne, 
wendbare, efficiënte en kwalitatief nog betere 
dienstverlening afgestemd op de vraag en de 
behoefte van burgers en ondernemers. Dit doen 
we graag samen met u.

Visie
Daarom zijn we het afgelopen jaar gestart 
met het bepalen van de verbeterde visie op 
dienstverlening voor onze gemeente. Onder de 
naam ‘Dienstverlening dichtbij mensen’ gaan 
we met elkaar aan de slag om de dienstver-
lening vanuit de gemeente iedere dag weer 
verder te verbeteren middels klantenpanels, 
burgerparticipatie en een werkwijze waarbij u 
centraal staat. Aankomende raadsvergadering 
wordt het visiedocument dienstverlening aan 
de raadsleden voorgelegd. Hierin zijn de uit-
gangspunten opgenomen van onze verbeterde 
dienstverlening en de wijze waarop we dit met 
elkaar willen bereiken.

Uitgelicht: raadsvergaderingen 19 en 27 oktober 2020

Op 19 oktober om 19.00 uur is er een 
beeldvormende vergadering en op 27 
oktober om 19.30 uur een besluitvor-
mende raadsvergadering. De vergade-
ringen vinden digitaal plaats.

Agenda
Op de agenda staan o.a. Visiedocument Dienst-
verleningsvisie, Ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen Ingberweg 3 Margraten en het 
Controleprotocol en Normenkader 2020. Deze 
onderwerpen worden in beide vergaderingen 
behandeld. 

Spreekrecht
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 
16 september om 09:00 uur of op 26 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.



woonbestemming waarbinnen twee (reguliere) 
woningen en een vakantieappartement zijn toe-
gelaten. Hiertoe is het voorliggend ontwerp wij-
zigingsplan opgesteld. Het plangebied betreft 
de percelen kadastraal bekend als gemeente 
Margraten, sectie X nrs. 252,253,254 en 256. 
Het plan voorziet niet in nieuwe bebouwing.

Voor inzage in het ontwerp Wijzigingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het ontwerp wijzigingsplan is 
tevens te raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl en op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.WPSCHILBERG2628-ON01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging 
kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit 
ontwerp wijzigingsplan (bij voorkeur) schriftelijk 
of mondeling kenbaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 10, 
6269 ZG Margraten.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimte-
lijke ordening en artikel 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat met ingang 
van donderdag 15 oktober 2020 tot en met 
woensdag 25 november 2020 het ontwerp van 
het Wijzigingsplan Schilberg 26 - 28 Noorbeek 
(planidentificatienummer (NL.IMRO.1903.
WPSCHILBERG2628-ON01) voor eenieder ter 
inzage ligt in het gemeentehuis, locatie Ameri-
kaplein 1 te Margraten.

In het bestemmingsplan Buitengebied 2009 
inclusief 1e herziening 2010 is in artikel 12 lid 
5 van de regels een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen, die het mogelijk maakt om de 
bestemming Horeca te wijzigen in de bestem-
ming Wonen. Omdat er geen horeca-activiteiten 
meer plaatsvinden in het pand Schilberg 26-28 
wil de aanvrager de bestaande 2 bedrijfswo-
ningen en het vakantieappartement in dit pand  
van een horecabestemming wijzigen naar een 

Indien u een mondelinge zienswijze naar voren 
wilt brengen, kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum, telefoonnummer 
14 043 of 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 14 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

Bekendmaking

Ontwerp wijzigingsplan Schilberg 26 - 28 Noorbeek 


