Op de golven van COVID-19 - woord van de burgemeester

Drie vragen aan

Beste inwoner,

3Heuvelland is de streekomroep voor
de gemeenten Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem en Vaals. Deze week
vertelt hoofdredacteur Mathieu
Snijders over de vrijwilligers die zich
met hart en ziel inzetten rondom het
maken van radio- en televisieprogramma’s.

We zitten in zwaar weer. Virusvlagen teisteren
ons land, we worden overspoeld door een
nieuwe COVID-golf. Opnieuw staat ons leven
in het teken van bestrijding en beperking. Van
urgente problemen die vragen om een snelle
oplossing. En van actie die gericht is op dit moment. Maar het ‘nu’ is niet het enige dat onze
aandacht verdient.
Als we niet van crisis naar crisis geslingerd
willen worden, moeten we bereid zijn voorbij
het moment te kijken. Vooruit, maar óók terug.
Wat hebben we eigenlijk van die eerste golf
geleerd? Wat ging er goed, wat moet er anders?
Zijn we de klappen van toen al te boven? Ligt
nu dezelfde uitdaging voor? En hoe treden
we de toekomst, met mogelijk nieuwe golven,
tegemoet?

Voor sommigen is COVID-19 een excuus om
niet vooruit te kijken. Om moeilijke vragen te
vermijden onder het mom van ‘het kan er niet
meer bij’. Maar juist de lastige vragen zijn het
waard om te stellen. Juist op die vragen hebben
we een antwoord nodig. En het zoeken van die
antwoorden, dat doe ik graag met u.
Als gemeente houden we, behalve het heden,
ook verleden en toekomst in het oog. Ik nodig u
uit om met ons mee te denken. Laten we onze
krachten bundelen en samen werken aan verbinding, herstel en hervorming. Local for local,
met bestuurders, bewoners en ondernemers.
We hebben geen andere keuze dan te dansen op
de golven van COVID-19. Danst u met ons mee?
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Hoe komen de programma’s tot stand?
“Alle programma’s worden gemaakt door een
groep enthousiaste vrijwilligers die inwoners
willen voorzien van actuele, interessante
informatie. Ook worden ontspannende programma’s gemaakt voor jong en oud.”
Zoeken jullie vrijwilligers?
“Jazeker, er is altijd behoefte aan nieuwe
medewerkers die ons helpen bij het realiseren
van onze radio- en televisieprogramma’s. Er
wordt steeds vaker beroep op ons gedaan,
dat vraagt slagkracht. Dus zijn we voortdurend op zoek naar vrijwilligers voor bijvoorbeeld presentatie of camerawerk, het maken
van programma’s, interviews, het verzorgen
van techniek of administratie. Iedereen krijgt
passende begeleiding. Er worden regelmatig
cursusavonden georganiseerd en er gaat in het
begin een ervaren medewerker mee op pad.”
Waar vind ik meer informatie?
“Wil je meer weten over vrijwilligerswerk
bij 3Heuvelland, of wil je je aanmelden?
Stuur dan een berichtje naar Mathieu via
mathieusnijders@3heuvelland.nl. Wij verheugen ons op nieuw talent!”

In beeld: 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 Nederland. 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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Hoe wil jij straks wonen,
werken, je ontspannen
& verplaatsen in onze regio?
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We zijn erg benieuwd naar jouw
persoonlijke visie, jouw ideeën en
wensen. Deel ze met ons via de website.
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Uitgelicht: renovatie Gerendalsweg Scheulder
De gemeente Eijsden-Margraten is in
samenwerking met adviesbureau Plangroep Heggen uit Born gestart met de
voorbereidingen van de renovatie
Gerendalsweg in Scheulder. De aanleiding voor deze renovatie is de onderhoudstoestand van de weg.

Reageren
Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem
dan contact op met de heer Hurkens via de
algemene contactgegevens van de gemeente
Eijsden-Margraten, telefoonnummer
043 458 8488 of e-mail:
info@eijsden-margraten.nl.

Concept

Kort nieuws
Voorbereiding Gebiedsaanpak
Cadier en Keer
In november starten de voorbereidingen voor
de gebiedsaanpak van Cadier en Keer. Zo
wordt o.a. het riool vervangen in een groot
gedeelte van Cadier en Keer, ten noorden van
de Kapelweg en aansluitend de inrichting van
de betreffende wegen.
Het bureau Ducot Engineering & Advies gaat de
plannen voor de gebiedsaanpak uitwerken. Wij
vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen denken over het ontwerp voor hun straat.
Door het coronavirus is het nu niet mogelijk
om fysiek bij elkaar te komen. Daarom vragen
wij de bewoners van het betreffende gebied
om digitaal mee te denken. De bewoners van
dit gebied ontvangen binnenkort een brief van
Ducot Engineering & Advies. Hierin staat een
link naar de website waarop zij tips, wensen en
suggesties kunnen geven.

In juni 2020 hebben inwoners via een enquête
wensen en opmerkingen kenbaar kunnen
maken. Op basis van deze enquête is een
conceptontwerp opgesteld dat we graag willen
delen. De direct aanwonenden zijn via een brief
geïnformeerd. U kunt het project volgen en het
conceptontwerp inzien via de zoekfunctie van
onze website: www.eijsden-margraten.nl >
Renovatie Gerendalsweg.

Gemeenten samen aan de slag met drukte in het buitengebied
De gemeenteraden van EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem en Vaals
gaan gezamenlijk aan de slag met de
verkeersdrukte in het Heuvelland.
Aanleiding hiervoor zijn voorstellen die de
gemeenteraden van de drie gemeenten los van
elkaar aangenomen hebben. In die voorstellen
geven de raden aan dat ze zien dat inwoners

van het buitengebied overlast ervaren en dat de
zogenaamde verkeersleefbaarheid onder druk
staat.
Onderzoek
Oorzaken zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast
en verkeersonveiligheid. De drie colleges
van burgemeester en wethouders hebben de
opdracht gekregen om de ervaren overlast in

het buitengebied te onderzoeken en samen met
omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden maatregelen voor te stellen om de
verkeersdrukte terug te dringen. Op dit moment
onderzoeken we hoe we deze stakeholders in
dit proces kunnen betrekken, rekening houdend
met de COVID-19 maatregelen. Zodra dat
duidelijk is informeren wij u daarover.

Bekendmaking
Publicatie Ontwerp Wijzigingsplan Ursulinenstraat ong. Eijsden
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van
donderdag 5 november 2020 tot en met 16
december 2020 het ontwerp wijzigingsplan
Ursulinenstraat ong. Eijsden (planidenficatienummer NL.IMRO.1903.WPLKOM10006-ON01),
voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, locatie Amerikaplein 1 te Margraten.

initiatiefnemer is voornemens om een grondgebonden woning te realiseren.

In het bestemmingsplan Eijsden 2013 heeft
de raad de mogelijkheid opgenomen om de
bestemming ‘Wonen met de aanduiding
wro-zone-wijzigingsgebied 1 (zonder bouwvlak)
te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ teneinde
1 woning te realiseren. Hiertoe is het voorliggend ontwerp wijzigingsplan opgesteld. De

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.
Indien u een mondelinge zienswijze naar voren

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.WPLKOM10006-ON01

wilt brengen, kunt u contact opnemen met de
behandelend ambtenaar via het telefoonnummer 043 458 8488.
Eijsden-Margraten, 4 november 2020
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

