Zoals wij zijn, zo zijn de tijden - woord van de burgemeester
Beste inwoner,
De mooiste bloemen groeien aan de rand van
het ravijn. Ik weet, het blijft verleidelijk ze te
plukken. Maar wie zich in deze tijd te ver over
de rand waagt, sleurt zomaar het halve dorp
mee. Zoals Augustinus al zei: “Zoals wij zijn,
zo zijn de tijden.” Laten wij daarom goed zijn,
zodat ook de tijden beter worden.
Het heeft geen zin om te klagen. Onze gezondheid laat te wensen over. De aarde heeft het
moeilijk. De horecaondernemer, die zich zo
voorbeeldig heeft gedragen, krijgt het deksel op
de neus. Dat is onverdiend en onterecht. Maar
teleurstelling helpt niemand verder. Streng zijn
voor onszelf, dat helpt.

Elkaar bemoedigen in deze moeilijke tijd. Oog
hebben voor elkaar. Ruimte maken en de regels
respecteren. Een mondkapje dragen, ook al zie
je daar zelf het nut niet van in. Doe het voor
elkaar. Zie om naar de hulpverleners. Help de
horeca weer energie en perspectief te krijgen.
Het heft ligt in onze handen.
Hemel en aarde zijn niet slecht, we gaan er alleen niet zo handig mee om. Onze gemeente is
Limburgs koploper in COVID-19 besmettingen.
Of dat nu komt door het bezoek van zoveel
Walen, waar de besmettingsgraad hoog is, of door
andere factoren: mijd de drukte, blijf weg van
de rand. Want zoals wij zijn, zo zijn de tijden.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Drie vragen aan
In Eijsden-Margraten vinden we het
belangrijk dat iedereen mee kan
doen. Dit is niet altijd makkelijk,
bijvoorbeeld als u moeite met de
Nederlandse taal heeft. Daarom is er
het Taalcafé: een (virtuele) plek voor
mensen die hun Nederlands willen
verbeteren. “We zoeken naar vrijwilligers die daarbij willen helpen”, vertelt
buurtcoach Suzette Vermaak.
Wat doet het Taalcafé precies?
“Het Taalcafé is een plek voor iedereen in de
gemeente die behoefte heeft aan Nederlandse taalles. Naast taal werkt u ook aan uw
computervaardigheden. U leert ook andere
mensen kennen. Aanmelden kan via
buurtcoach@eijsden-margraten.nl”.
Is het Taalcafé coronaproof?
“Ja, we organiseren voorlopig elke week een
digitale bijeenkomst. U hoeft de deur dus
niet uit! Als het weer veiliger is, gaan we
waarschijnlijk weer fysieke bijeenkomsten
houden.”
Naar welke vrijwilligers zoekt het
Taalcafé?
“Naar iedereen die het leuk vindt om de
Nederlandse taal over te brengen aan anderen. Maar als we weer in het echt bij elkaar
kunnen komen, zoeken we ook vrijwilligers
die helpen organiseren. Lijkt u dit iets? Stuur
dan een e-mail met uw contactgegevens naar
buurtcoach@eijsden-margraten.nl. Laat ons
ook weten hoe u wilt helpen!”

Download de CoronaMelder-app
Nu de coronabesmettingen weer toenemen,
is het belangrijk om alert te blijven. Daarom
is de CoronaMelder-app nu te gebruiken voor
heel het land. De app waarschuwt u nadat
u in de buurt bent geweest van iemand met
corona. Zo kunt u voorkomen dat u mensen
in uw omgeving besmet. Het downloaden
van de app is altijd vrijwillig. Dat kan via de
App Store of via Google Play.
Meer weten? Ga naar www.coronamelder.nl.
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Gedeeltelijke lockdown
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb je
koorts? Dan moeten alle huisgenoten
thuisblijven.

Groepen
Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of
1 huishouden.

Thuis

Vervoer en vrije tijd
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland en naar het buitenland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

In het ov is het dragen van een
mondkapje verplicht.

Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea, bibliotheken en monumenten: groep
van max. 4 personen of 1
huishouden. Bezoek is op basis
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden
sluiten.
Afhaalrestaurants blijven open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.
Verbod op evenementen, met
uitzondering van onder andere
markten en demonstraties.

Winkelen en boodschappen

Onderwijs
In het vo, mbo en ho draagt
iedereen een mondkapje buiten
de les. In specifieke situaties ook in
leslokalen.

Winkels sluiten uiterlijk om
20.00 uur. Supermarkten en andere
winkels die levensmiddelen
verkopen, zijn uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.
Speciale winkeltijden voor
mensen met een kwetsbare
gezondheid.

Sport
Sport met max. 4 personen, op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar zijn uitgezonderd.
Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.

Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

Geen publiek bij sport.
Sluiting van sportkantines,
douches en kleedkamers.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Uitgelicht: Zorgeloos investeren in zonnepanelen
Hoe worden we minder afhankelijk van
fossiele hulpbronnen? En hoe houden we
de energierekening betaalbaar? Via het
project Zorgeloos Zonnepanelen helpt
u het milieu en wordt u eigenaar van
zonnepanelen zónder grote investering.
Ook bespaart u vanaf dag één op uw
elektriciteitskosten.
Lenen tegen 1% rente
Bij de gemeente sluit u voor zonnepanelen al
een lening af tegen een rente van slechts 1%.
Volta Limburg regelt de rest. Deze organisatie
onderzoekt wat mogelijk is op uw dak, plaatst
de panelen en zorgt 15 jaar lang voor het
onderhoud.
Doe de dakcheck
Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan voor een
dakcheck. Volta Solar bekijkt of uw dak geschikt
is en u ontvangt een vrijblijvende offerte. Zoek
op www.eijsden-margraten.nl naar Zorgeloos
Zonnepanelen in het zoekvenster voor meer
informatie.

Kort nieuws
Geen spoed, wel brandweer?
Bel 0900-0904
Heeft u geen spoedsituatie, maar toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904. Is
er wel spoed of een levensbedreigende situatie?
Bel dan altijd 112.
Meer weten? Ga naar www.brandweer.nl.

Rioolwerkzaamheden in
Margraten
Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 20
november zijn er onderhoudswerkzaamheden
aan het riool in Margraten. De rioolbuizen worden gecontroleerd en gereinigd. Omwonenden
worden uiterlijk twee dagen voor de werkzaamheden geïnformeerd over de werkzaamheden via een brief. Meer weten? Zoek via het
zoekvenster op www.eijsden-margraten.nl naar
‘Rioolwerkzaamheden in Margraten’.

Vacatures: Allround medewerkers buitendienst
Ben jij ook zo trots op ons Zuid-Limburgse
Heuvelland en wil jij je hier met passie voor
inzetten? Dan zijn wij als gemeente EijsdenMargraten op zoek naar jou!
Eijsden-Margraten is een uitgestrekte gemeente
in het zuidelijkste puntje van Nederland. 25.000
inwoners zorgen samen voor een enorme rijkdom aan tradities, cultuur, natuur, vernieuwing
en ondernemerschap. Het leven van onze inwoners is onze leidraad. In alles wat wij doen, zorgen wij voor betekenisvolle verbinding; tussen
mensen onderling en tussen mens en omgeving.
Onze leefomgeving is de inspiratiebron voor
ontwikkeling. Kenmerken zijn de Euregionale
grensligging, het glooiende heuvellandschap en
de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
Voor onze afdeling Openbare Ruimte zoeken wij
drie nieuwe collega’s in de functie:

Allround medewerker buitendienst
36 uur per week (3,0 fte), schaal 5
Vast dienstverband
Waar ga je werken?
De gemeente Eijsden-Margraten bestaat, naast
de Directie, Control, HRM en het Projectbureau,
uit vijf afdelingen: Fysieke leefomgeving, Openbare Ruimte, Mens en Samenleving, Financiën
& Informatiemanagement en Servicebureau. De
buitendienst valt onder de afdeling Openbare
ruimte. De buitendienst werkt vanuit Eijsden en
zorgt dat de openbare plekken er fantastisch
uitzien.
Wat ga je doen?
Als medewerker buitendienst weet je van aanpakken. Je werkt ook graag in de buitenlucht.
De werkzaamheden bestaan uit het onderhouden van de openbare ruimte. Hierbij moet
je denken aan onderhoud aan verhardingen,
onderhoud van straatmeubilair, onderhoud en
aanleg van rioleringen, onderhoud aan onze
groenvoorzieningen, bomen en hagen zowel
in de kernen als in het buitengebied en verder
alle voorkomende werkzaamheden die nodig
zijn voor een verzorgde uitstraling van onze
gemeente. Bij het werken in de buitendienst zijn
klantgerichtheid, proactief handelen en gebiedskennis belangrijke speerpunten. In veel gevallen
ben je het eerste aanspreekpunt voor de burger
waardoor goede mondelinge communicatieve
vaardigheden gewenst zijn. Daarnaast kun je
worden ingeroosterd in de wachtdienst waarbij
je werkzaamheden verricht bij calamiteiten en
verantwoordelijk bent voor de coördinatie van
de gladheidbestrijding.
Wat vragen wij van je?
• MBO werk- en denkniveau
• Je bent in bezit van rijbewijs B, rijbewijs BE is
een pre
• VCA gecertificeerd is een pre
• Relevante, aantoonbare ervaring met bovengenoemde werkzaamheden

• Probleemoplossend denkvermogen
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen
werken
• Bereidheid tot het volgen van functie gerelateerde opleidingen.
Daarnaast verwachten wij van jou:
Dat je beschikt over de volgende competenties:
klantgerichtheid, proactief, integriteit, resultaatgerichtheid, inlevingsvermogen, goede
mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden, flexibiliteit, oplossingsgericht en
nauwkeurigheid.
Wat bieden wij?
Wij vinden het belangrijk dat jij je op je plek
voelt in onze organisatie en elke dag weer met
plezier aan het werk gaat. Daarom bieden wij
een veelzijdig takenpakket in een collegiale en
informele werksfeer.
Met het programma “Happy at work” zorgen
we er samen voor dat je met plezier, bevlogenheid en overgave op een gezonde manier je
werk doet. Ons Talent- en loopbaancentrum
biedt je ruime mogelijkheden om je kwaliteiten
verder te ontwikkelen.
Vanzelfsprekend bieden wij jou aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden die gebaseerd zijn op de
cao-gemeenten en daarnaast een aantal extra’s
uit ons lokaal arbeidsvoorwaardenpakket.
Het salaris van dit boeiende takenpakket is
afhankelijk van je vaardigheden, opleiding en
werkervaring en is vastgesteld op maximaal
€ 2765,-- bruto per maand (salarisschaal 5) op
fulltime basis.
Ben je geïnteresseerd?
Herken jij je in het gevraagd profiel en beschik
je over genoemde competenties? Dan kun je
jouw belangstelling voor deze functie vóór
28 oktober 2020 schriftelijk, gemotiveerd en
inclusief cv, kenbaar maken per brief aan de
gemeente Eijsden-Margraten, ter attentie van
dhr. R. Palmen, teamleider buitendienst,
Postbus 10, 6269 ZG Margraten of per mail naar
info@eijsden-margraten.nl o.v.v. vacature
allround medewerker buitendienst.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Palmen, teamleider van
de buitendienst. Voor vragen over de procedure
kun je contact opnemen met Nancy Leenders,
managementassistente van de afdeling
openbare ruimte. Je kunt haar bereiken via ons
algemene telefoonnummer 043 458 8488.
Planning gesprekken
De procedure bestaat uit drie gespreksrondes:
een kennismakingsgesprek, een verdiepingsgesprek en een afsluitend arbeidsvoorwaardengesprek. De eerste gespreksronde is gepland op 5,
6 en 9 november 2020. Het afsluitende arbeidsvoorwaardengesprek wordt in overleg met onze
beoogde kandidaat gepland. Een assessment
kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
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Carnaval 2021, anders dan anders
seizoen een kans te zien om een nieuwe impuls
aan de carnaval te geven. De beleving van
carnaval zal een andere, maar unieke invulling krijgen. Geen grootschalige evenementen
en activiteiten maar terug naar de kern van
de traditie. Verbinding met naasten op een
bijzondere en creatieve manier. Carnaval in het
teken van bezinning, maar vooral in het teken
van lichtpuntjes in rood, geel en groen. Een
traditie, sterk verankerd in iedere dorpskern, zal
komend seizoen op deze manier levend worden
gehouden. Uiteraard rekening houdend met de
geldende coronamaatregelen. De carnavalsverenigingen zullen gezamenlijk met de gemeente
bekijken welke alternatieve invulling kan plaatsvinden en u hierover berichten.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid
toe. Alaaf!
De 11de van de 11de nadert en de
carnavalsperiode staat voor de deur. De
coronapandemie die ons sinds maart
parten speelt, heeft de wereld echter in
haar greep. Gezien de geldende maatregelen tegen het coronavirus hebben de
carnavalsverenigingen uit EijsdenMargraten in overleg met de burgemeester gezamenlijk besloten dat er
komend seizoen geen grote evenementen en activiteiten plaatsvinden en
geen nieuwe ‘Hoeglustigheden’ worden
uitgeroepen.

Concreet betekent dit dat er geen optochten,
zittingen, Sleuteloverdracht, Euregionaal
Prinsentreffen, Boetezitting of andere grote activiteiten en (vergunningsplichtige) evenementen in Eijsden-Margraten zullen plaatsvinden.
Inmiddels is dit besluit grotendeels ingehaald
door de op 7 oktober afgekondigde maatregelen van de Limburgse Veiligheidsregio’s voor
carnaval 2021.

Traditie
Carnaval hoort echter bij ons leven en zal ook
in 2021 in rood, geel en groen op de kalender
staan. De carnavalsverenigingen hopen komend

Gemeente Eijsden-Margraten, burgemeester
Dieudonné Akkermans

CV de Berggeite Bemelen, CV de Boemelère
Banholt, CV de Brakkelerre Eckelrade, CV de
Druugsjliepers Eijsden,CV de Hèvers Noorbeek, CV de Kleindererre Sint Geertruid, CV
de Klenderaire Cadier en Keer, CV de Krubbebieters Oost Maarland, CV de Moelemaekersj
Scheulder, CV de Naachroave Eijsden, CV de
Nachdravers Termaar, CV de Rieste Margraten,
CV de Sjnuffelère Rijckholt, KV de Sjravelerre
Mheer, CV de Zweitlanceers Gronsveld.

Bekendmaking
Ter inzage Rampenbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020
Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend
dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet
veiligheidsregio’s, op 4 december wil overgaan
tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas.
Het rampbestrijdingsplan beschrijft de procedurele aanpak van Veiligheidsregio Zuid-Limburg
en Veiligheidsregio Limburg-Noord aangaande
de verschillende hoogwaterscenario’s die zich
kunnen voordoen in de Maas. Daarnaast wordt
mede door het rampenbestrijdingsplan geborgd
dat ten tijde van een (dreigende) overstroming
van de Maas alle overheden, en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier
optreden om zo spoedig mogelijk de juiste
maatregelen te treffen om inwoners in veilig-

heid te brengen. Om dit zo doelmatig mogelijk
te kunnen doen vloeien uit het rampenbestrijdingsplan verschillende restproducten voort die
de samenwerking optimaliseren. Het herziene
rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update van de versie uit 2016.
Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan
door het bestuur van de veiligheidsregio wordt
vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Het plan ligt van 20
oktober tot 1 december tijdens openingstijden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, Amerikaplein 1 in Margraten. Vanwege
de coronamaatregelen dient u hiervoor een

afspraak te maken. U kunt het plan ook digitaal
inzien via onze website
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.
Schriftelijke reacties naar aanleiding van het
herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 1
december 2020 ingediend worden bij:
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Zuid-Limburg,
t.a.v. Leron Vos
Postbus 35,6269 ZG Margraten.
Na afloop van deze periode zal het bestuur van
de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief
besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

Bekendmaking
Vaststelling bestemmingsplan Recreatielandgoed “De Kleine Peul”
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke
ordening, bekend dat de gemeenteraad van de
gemeente Eijsden-Margraten op 29 september
2020 het bestemmingsplan Recreatielandgoed
“De Kleine Peul” (planidentificatienummer
NL.IMRO.1903.BPRECR01017-VG01) gewijzigd
heeft vastgesteld.
Het bestemmingplan is gemaakt ten behoeve
van de realisatie van een recreatielandgoed
(camping + glamping) op de locatie Vroelen
30A te Noorbeek. Om het recreatielandgoed
mogelijk te maken, zullen alle niet monumentale (agrarische) bedrijfsbebouwing worden
gesloopt. Er wordt geen nieuwe bebouwing
teruggebouwd. De voorzieningen voor het
recreatielandgoed zullen in de bestaande
monumentale schuur op deze locatie worden
gerealiseerd.
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld
ten opzichte van het ontwerp. De toelichting
van het bestemmingsplan is met betrekking
de aspecten verkeer, flora en fauna en stikstof
aangepast en/of aangevuld. De verbeelding en

de regels zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan niet gewijzigd.

beroep instellen.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 22 oktober 2020 tot en met woensdag 2
december 2020 ter inzage in het gemeentehuis,
Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in het
vastgestelde bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen
op onze website www.eijsden-margraten.nl en
via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planindn=NL.IMRO.1903.BPRECR01017VG01.

Voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft kan beroep worden ingesteld door degene
die hierdoor belanghebbende is geworden.
Deze belanghebbenden die bezwaar hebben
tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling
van het bestemmingsplan ten opzichte van
het ontwerpplan zijn aangebracht, kunnen
gedurende bovengenoemde periode eveneens
beroep indienen.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor
het indienen van een beroep wordt griffierecht
geheven.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij de gemeenteraad
naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de
termijn van terinzagelegging tegen het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt,
tenzij binnen deze termijn – naast het indienen
van beroep – een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. In deze situatie wordt de werking van
het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is
beslist.

Bekendmaking
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure woonbestemming
schuur en omliggende grond, Dorpsstraat 126, 6252 NG Eckelrade
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken bekend dat de volgende
ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het
verlenen van een omgevingsvergunning voor:
Het toevoegen van de schuur met omliggende
grond aan woonbestemming op het perceel,
gelegen aan Dorpsstraat 126 te Eckelrade. 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 22
oktober 2020 t/m woensdag 2 december 2020
ter inzage.
Tijdens de termijn van zes weken na publicatiedatum 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 KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.
In verband met de huidige maatregelen rondom
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.OMGKOM05003-ON01.

Eijsden-Margraten, 21 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

