
Een platform voor verenigingen- woord van de burge-
meester

Beste inwoner,

Net als het landschap is het verenigingsleven 
één van de kroonjuwelen van onze gemeente. 
Plekken waar we elkaar ontmoeten. Waar we 
samen onze tradities koesteren en het leven 
vieren. Die ons helpen gezond te blijven van 
lichaam en geest. Elkaar in het oog én in het 
hart te houden.

Nu staan al die tradities op de tocht. We kunnen 
niet samenkomen. Er liggen geen repetities in 
het verschiet, geen optredens of wedstrijden om 
naartoe te werken. Niet meer samen zingen of 
aan de wandel. Geen Cramignon dansen op het 
plein en geen biertje na het voetbal. Je zou er 
bijna somber van worden. 

Laten we daarom samen bouwen aan een 
nieuw perspectief. In samenspraak en samen-

Onlangs werden de kringloopwinkels 
van Rd4 omgetoverd naar een nieuw 
winkelconcept: RD4U, van iedereen 
voor iedereen. Kim Wintjens, filiaal-
leidster in één van de RD4U kringloop-
shops vertelt ons meer: 

Waarvoor kan ik de nieuwe kringloop-
shops bezoeken?
“In onze shops vind je heel veel verschillende 
spullen, van meubels, kleding, speelgoed of 
servies tot bijzondere items die je niet vaak 
tegenkomt. En omdat het assortiment snel 
wisselt, is het nooit saai in onze winkels. 
Onlangs zijn we bijvoorbeeld gestart met de 
verkoop van hele leuke en bijzondere kerst-
spullen. Maar je kunt in onze winkels ook 
spullen inleveren.” 

Wat doet de kringloopshop nog meer?
“Niet alleen spullen verdienen een tweede 
kans. Veel van onze collega’s hebben een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Bij ons krijgen 
ze een kans zich te ontwikkelen en mee te 
draaien in het bedrijfsleven. Dat is een 
belangrijke kracht van onze kringloopshops.” 

Waar vind ik meer informatie?
“Je vindt de RD4U kringloopshops in Heerlen, 
Kerkrade en Margraten. Voor de adressen en 
openingstijden kun je terecht op 
www.rd4.nl/kringloop. Volg RD4U ook op 
Facebook en Instagram.  We delen regelmatig 
leuke acties en foto’s.” 
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Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

sturing met verenigingen, bestuurders en amb-
tenaren geven we onze tradities een nieuwe 
toekomst. Nu nog digitaal, en straks weer 
fysiek. Als gemeente bieden we alle inwoners 
graag een platform om positieve verhalen met 
elkaar te delen. Om onze zorgen te delen en 
samen na te denken over de toekomst. 

Ik nodig u allemaal uit om mee te denken. Hoe 
stimuleren we herstel? Hoe bundelen we onze 
krachten en helpen we elkaar vooruit? Maar 
liefst een op de vier mensen is lid van een ver-
eniging, dus we zijn met genoeg. Meld u aan bij 
anoukbroex@eijsden-margraten.nl. We houden 
u hier en via andere media op de hoogte van 
dit plan én van de aandacht die we aan andere 
groepen gaan besteden. Tot snel! 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: abonneer u op 
onze digitale nieuwsbrief
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van 
nieuws uit Eijsden-Margraten? U ontvangt 
de nieuwsbrief elke week in uw mailbox, 
nog voordat het nieuws op onze gemeente-
pagina in de Etalage verschijnt. Aanmelden is 
gratis en doet u snel en makkelijk via 
www.eijsden-margraten.nl. U kunt zich uiter-
aard op elk gewenst moment weer afmelden. 
We gebruiken uw gegevens alleen voor het 
versturen van de nieuwsbrief.

Drie vragen aan 



Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor: 

Het vestigen van een kapsalon in een bestaand 
bijgebouw van het perceel, behorende bij 
Rijksweg 114, 6269 AD Margraten. De aan-
vraag 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 
12 november t/m woensdag 23 december 2020 
ter inzage.

Tijdens de termijn van zes weken na publicatie-

datum kunnen door belanghebbenden schrifte-
lijk 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 KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Tevens is de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVrijksweg114-ON01

Bekendmaking

Kort nieuws 

Rioolsysteem Keerberg
Om het rioolsysteem in de wijk ‘Keerberg’ in 
Cadier en Keer aan te passen en te verbeteren, 
heeft de gemeente een perceel aangekocht 
tussen de wijk Keerberg en de Rijksweg N278. 
Door de aankoop van het betreffende perceel 
wordt de aanleg van een duurzaam, robuust 
en onderhoudsvriendelijk systeem in Keerberg 
mogelijk. De gemeente Eijsden-Margraten is 
in samenwerking met adviesbureau Ducot uit 
Herten gestart met de voorbereidingen van het 
project. 
Er is een conceptontwerp opgesteld waarover 

Uitgelicht: Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het de ‘Dag van de 
Mantelzorg’. Mantelzorg is onbetaalde 
en vaak langdurige zorg voor zieke 
familieleden of vrienden. Dit kan verzor-
ging zijn of hulp bij dagelijkse activitei-
ten. Mantelzorg is erg belangrijk maar 
niet vanzelfsprekend en daarom zetten 
we inwoners die zorgen voor een ander 
graag in het zonnetje. 
Vanwege corona zijn fysieke bijeenkom-
sten helaas afgelast, in plaats daarvan 
ontvangen mantelzorgers een leuke 
attentie!

Ben jij een jonge mantelzorger <18 jaar 
en woonachtig in Eijsden-Margraten? 
Ontvang tips en een attentie! Neem vóór 
14 december (met toestemming van je ouder/
verzorger) contact op via: 
SimonettaVaccari@eijsden-margraten.nl of bel 
043 458 8488 o.v.v. ‘jonge mantelzorger’.

Bent u een mantelzorger >18 jaar, woon-
achtig in Eijsden-Margraten en komt u 
niet in aanmerking voor het Mantelzorg-
compliment? 
Ontvang tips en een attentie! Neem vóór 
14 december contact op via: 
SimonettaVaccari@eijsden-margraten.nl of bel 
043 458 8488 o.v.v. ‘mantelzorger’.

Eijsden-Margraten, 11 november 2020

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

Ontwerpbesluit Rijksweg 114, 6269 AD Margraten

de direct aanwonenden via een persoonlijk 
schrijven zijn geïnformeerd. 

Meer informatie
Het project is te volgen via eijsden-margraten.
nl-zoekfunctie- werk in uitvoering- Rioolsysteem 
Keerberg. Wilt u meer informatie of reageren? 
Neem dan contact op met de heer Hurkens van 
de gemeente Eijsden-Margraten. Hij is te berei-
ken via de algemene contactgegevens van de 
gemeente Eijsden-Margraten, telefoonnummer 
043 458 8488 of e-mailadres:
info@eijsden-margraten.nl.

Quarantainegids: hulp en steun 
bij thuisquarantaine
Om verspreiding van het coronavirus te voorko-
men kan het nodig zijn dat u thuis blijft en geen 
bezoek ontvangt. Bijvoorbeeld als u zelf of ie-
mand in uw huishouden corona heeft. Dit heet 
in (thuis)quarantaine gaan. In deze periode is er 
steun en hulp beschikbaar als u dat nodig heeft. 
In de quarantainegids leest u waar u hulp kunt 
vragen: www.rijksoverheid.nl/quarantaine.    



Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown 
 

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.  
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Groepen

Binnen en buiten: max. 2 
personen of 1 huishouden. 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden, 
seksclubs en pretparken dicht.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
dicht. 
 
 
Afhaalrestaurants open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
  
Evenementen verboden, met 
uitzondering van onder andere 
uitvaarten en demonstraties.

Vervoer

Maak in Nederland alleen 
noodzakelijke reizen. 

 
Reis niet naar het buitenland  
en boek geen reis. Reizen binnen 
het Koninkrijk mag wel. 

 
Mondkapje in ov verplicht.

Sport

Sport met maximaal 2 personen, 
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 
17 jaar en topsporters uitgezonderd.  

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sportkantines, douches en 
kleedkamers dicht.  

 
Groepslessen verboden. 

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

 
Ontvang max. 2 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

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

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur 
dicht. Supermarkten, warenmarkten 
en andere winkels die levens middelen 
verkopen zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draag je  
een mondkapje buiten de les.

3 november 2020

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown. 
    Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.


