
In harmonie met de tijd - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

Voor wie in harmonie met de tijd leeft, zijn 
termen als eerlijk, puur en lokaal vanzelfspre-
kend. Op het ritme van de seizoenen worden 
de vruchten gegeten, de gewassen gezaaid 
en de groenten geoogst. We beseffen dat we 
onderdeel zijn van een groter geheel. We leven 

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe 
Omgevingswet in werking. Een andere 
manier van werken en het maken van 
plannen. Eijsden-Margraten werkt 
samen met de gemeenten Gulpen-
Wittem en Vaals aan een Omgevings-
visie richting 2050. Projectleider Jef 
Rutten vertelt ons meer:

Waarom een Omgevingsvisie?
“De toekomst van onze regio, gemeenten en 
kernen is heel belangrijk. Samen een koers 
uitzetten, voor jong en oud. Waar willen 
we wonen en werken? Hoe richten we onze 
openbare ruimte in? Hoe gaan we voldoen 
aan onze duurzaamheidsopgave? In deze 
visie willen we alle verschillende beleids-
onderdelen samenbrengen. Een mooie 
uitdaging!” 

Wat kan ik inbrengen?
“In de eerste fase van het traject horen wij 
graag uw kijk op o.a. woonbehoeften en het 
landschap, maar ook op veiligheid, milieu en 
sociale voorzieningen.”

Waar kan ik mijn input geven?
“Wij nodigen u van harte uit om - in deze 
coronatijd - de ‘Digitale Lijn-50 Toekomstbus’ 
te bezoeken. U kunt dan als inwoner en/of
ondernemer via een vragenlijst uw visie 
geven. Ga naar www.omgevingsvisielijn50.nl
en doe mee want uw mening is waardevol en 
belangrijk voor de toekomst van uw omge-
ving! Heeft u vragen? Mail gerust naar 
info@omgevingsvisielijn50.nl”. 
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in harmonie, met elkaar en onze omgeving. We 
staan dichtbij het leven.

De afgelopen decennia is ons klokje steeds 
sneller gaan tikken. Opgejaagd, leek het wel. Of 
joegen we onszelf op? Nu loopt de klok nergens 
meer gelijk. In de ziekenhuizen een gierende 
wekker, in de economie een trage slinger. In 
ons sociale leven, na een korte opleving, weer 
haperende wijzers. Zelfs het Zwitserse precisie-
uurwerk heeft te lijden onder de tijd. 

De huidige wintertijd is een mooi moment voor 
bezinning. Hoe snel zijn we weer gaan hollen, 
toen het eenmaal mocht? We horen het klokje 
thuis niet eens meer tikken, de warme klanken 
van de kerkklokken zijn aan dovemansoren ge-
richt. Wordt het niet eens tijd, de tijd te nemen? 
De tijd zorgt ervoor dat we vooruitgaan, maar 
vraagt ons ook om af en toe stil te staan. Bij het 
verleden, bij onze vrijheid en bij elkaar. 

Bij vrijheid die je kunt nemen, maar liever laat 
liggen, uit solidariteit met de ander. Om tijd te 
maken en ruimte te geven. Laten we proberen 
gezond te blijven. Dan gaan we samen op weg 
naar een nieuwe harmonie. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: open uw wereld 
voor een pleegkind

Van woensdag 28 oktober tot en met 
woensdag 4 november is het de Week van de 
Pleegzorg. Pleegzorg is de tijdelijke opvang 
van een kind van iemand anders. Het kan 
gebeuren dat een kind voor korte of langere 
tijd niet thuis kan wonen. Pleegzorg is dan de 
eerste keuze, omdat deze vorm van opvang 
het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie 
staat. Wilt u ook pleegouder worden? Ga dan 
voor meer informatie naar 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Drie vragen aan 





In samenwerking met Visit Zuid-Limburg 
lanceert gemeente Eijsden-Margraten 
de nieuwe fiets- en wandelroute: ‘Langs 
kunst en cultuur in Eijsden-Margraten’. 

Stap in de inspirerende wereld van 
kunst in de openbare ruimte 
“Deelnemers aan de route worden verrast door 
de vele kunstwerken. Het zijn kunstwerken met 
een boodschap, die sámen het verhaal van onze 
regio vertellen.” Aldus wethouder Jacobs, o.a. 
verantwoordelijk voor Kunst & Cultuur. 

Maak tijdens de route kennis met lokale tradi-
ties zoals de schutterij en de traditionele dans, 
de ‘Cramignon’. Bewonder klassieke sculpturen 
van gerenommeerde kunstenaars en moderne 
muurschilderingen van jong talent. Sta stil bij 
het oorlogsverleden en rust uit op de kronke-
lige weg naar de vrijheid. De route voert door 
authentieke dorpskernen die op zichzelf al een 
lust voor het oog zijn. Hiertussen ligt het groene 
Heuvelland. 

Culturele fiets- en wandelroute in Eijsden-Margraten

Kort nieuws 

Maaltijdservice voor ouderen
Stichting Vrijwillige Hulpdienst Margraten is 
in maart, aan het begin van de coronacrisis, 
helaas moeten stoppen met de maaltijdservice 
‘tafeltje dekje’. De stichting informeert ouderen 
en kwetsbaren nu wél graag over alternatieve 
mogelijkheden voor een makkelijke warme 
maaltijd. Bel voor meer informatie met Annie 
Blezer via 043 458 1819. De stichting staat 
graag voor u klaar!

Subsidie voor het aanplanten van 
hagen en hoogstambomen
In Eijsden-Margraten zetten we in op meer 
groen en biodiversiteit. Gaat u binnenkort een 
hoogstamboomgaard aanleggen of uitbreiden 
met extra bomen of een haag? Dan vergoeden 
wij 75% van de kosten. Wilt u gebruikmaken 
van deze vergoeding? Meld u dan vóór maan-
dag 9 november aan voor de aanplantregeling 
voor hagen en hoogstambomen via de website 
van stichting IKL (Instandhouding Kleine Land-
schapselementen). Ga naar 
www.ikl-limburg.nl/buitenkans/regelingen.

Uitgelicht: raadsvergaderingen 2, 9 en 11 november

Op 2 november om 19.00 uur is er een 
beeldvormende raadsvergadering. Op 9 
november om 19.30 uur en 11 november 
om 13:30 uur zijn er besluitvormende 
raadsvergaderingen. De vergaderingen 
vinden digitaal plaats.

Agenda
Op de agenda van alle vergaderingen staat de 
programmabegroting Eijsden-Margraten 2021-
2024. De uitgebreide agenda’s en vergaderdo-
cumenten vindt u via www.eijsden-margraten.nl
of in de app Ibabs (site: eijsdenmargraten, 
e-mailadres: burger, wachtwoord: burger).

Spreekrecht
Wilt u inspreken? Dat kan alléén over onder-
werpen waartegen geen bezwaar of beroep 
openstaat (zoals bestemmingsplannen). Meld 
dit uiterlijk op 30 oktober en 6 november om 
09:00 uur via griffie@eijsden-margraten.nl. 
U kunt de vergaderingen live beluisteren via 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Onthulling Via Naturae
Met de lancering van de route wordt bovendien 
een nieuw kunstwerk onthult: de ‘Via Naturae’. 
Deze muurschildering op het viaduct onder 
de A2 ter hoogte van Kasteel Rijckholt betreft 
een project van ‘De Verfraaiers’ binnen het 
programma Kunst & Cultuur van de gemeente. 
Het thema is bewustwording en duurzaamheid. 
In een wereld vol zwerfafval blijft het streven 
naar een oase van rust en natuur. Dit werk 
symboliseert het uitzicht op een schone, groene 
toekomst. 
Maak kennis met de Via Naturae via de vlog op: 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Fietsroute
Ontdek de landelijke omgeving vol kunst en cul-
tuur tijdens de fietsroute van bijna 50 kilometer. 
De route is via Sint Geertruid af te korten. De 
fietsroute is vanaf nu te raadplegen op: www.
visitzuidlimburg.nl/fietsroutelangskunstencul-
tuur en als folder verkrijgbaar aan de balie van 
het gemeentehuis in Eijsden-Margraten en bij 
de Visit Zuid-Limburg locaties in Eijsden-
Margraten, Gulpen, Heerlen, Maastricht, 
Sittard, Vaals en Valkenburg.

Wandelroute
Aanvullend is er een culturele wandelroute door 
het idyllische Eijsden die beschikbaar is via: www.
visitzuidlimburg.nl/CulturelewandelrouteEijsden.



Staat uw naam hiernaast of weet u waar deze 
persoon verblijft, neem dan contact op met het 
KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente 
Eijsden-Margraten via 043 458 8488. U kunt de 

Besluit opschorting persoonslijst wegens vertrek 
naar een onbekend land:
• C.C. Abdoel, geboren 07 september 2005, 
   uitgeschreven per 22 september 2020.

gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl. Meer informatie 
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Bekendmakingen

Bekendmaking Wet Basis-registratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat, gelet op de 
door de gemeenteraad aangenomen motie 
“Stop de bouwstop” van 29 september jl., een 
raadsvoorstel wordt voorbereid tot wijziging 
van de “Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg” 
(SVWZL). Op grond van deze motie wordt de 
gemeenteraad op 15 december a.s. voorgesteld 
om Beleidsafspraak VI van de SVWZL vervallen 
te laten verklaren. In deze beleidsafspraak is 
namelijk bepaald dat voor nieuwe woning-
bouwplannen, die leiden tot een toename van 
de woningvoorraad, gecompenseerd moet 

Vooraankondiging wijziging Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

worden in de vorm van woning- en/of planvoor-
raadonttrekking en/of door het leveren van een 
financiële bijdrage in het subregionale  sloop- 
en transitiefonds. De gemeenteraad heeft via de 
genoemde motie zijn college hiervoor opdracht 
verleend, vanwege het feit dat Provinciale 
Staten op 5 oktober jl. artikel 2.4.2 lid 6 van de 
Omgevingsverordening Limburg 2014 vervallen 
hebben verklaard. In dit artikellid werd de mo-
tiveringsplicht voor het treffen van genoemde 
compenserende maatregelen bepaald.

Overeenkomstig artikel 4 lid 2 van de “Inspraak-

verordening Eijsden-Margraten 2011”, wordt 
vanaf 28 oktober t/m 11 november 2021 de 
mogelijkheid geboden om schriftelijk bij burge-
meester en wethouders van Eijsden-Margraten 
op deze voorgenomen beleidswijziging te 
reageren. 

Via de website overheid.nl>officiële bekendma-
kingen, zoekfunctie: 2016-150077, kunt u de in 
oktober 2016 vastgestelde SVWZL raadplegen. 
Zo kunt u zien wat Beleidsafspraak VI inhoudt. 
Indien de raad instemt met het voorstel, komt 
achter deze afspraak “vervallen” te staan.

Op 2 oktober 2020 is de “Verordening 
starterslening Eijsden-Margraten 2020” in 
werking getreden. In deze nieuwe verordening 
zijn de koopsom en het leenbedrag voor de 
aanschaf van een eerste woning binnen onze 

Verordening starterslening Eijsden-Margraten 2020” vastgesteld

gemeente volgens de toegestane maximale 
norm verhoogd.  Met deze verhogingen zijn 
er meer mogelijkheden voor starters binnen 
onze woningmarkt. Een hogere koopsom kan 
namelijk betekenen dat de financiële haalbaar-

heid binnen het aanwezige woningaanbod voor 
de starter wordt verruimd. Op onze website: 
eijsden-margraten.nl/nieuws, kunt u de 
“Verordening starterslening Eijsden-Margraten 
2020” inzien.

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Eijsden-Margraten maken bekend dat het vol-
gende besluit verleende omgevingsvergunning 
ter inzage ligt voor: 

het verbouwen/vergroten van de 
woning en het bouwen van een nieuwe 
stal/schuur op het perceel, gelegen aan 
Klein Welsden 37, 6269 NS Margraten. 

De aanvraag betreft mede het verzoek tot afwij-
king 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 

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Klein Welsden 37, 6269 NS Margraten

genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/besuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een elektroni-
sche 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 het 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 KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 043 458 8488. 

Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken 
digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OMGBUI1065-VG01.

Eijsden-Margraten, 28 oktober 2020

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


