
Geven maakt gezond - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

Ook een burgemeester is maar een mens. 
Iemand die fouten maakt en dan op de blaren 
moet zitten. Afgelopen augustus belde het 
Sinterklaasjournaal, of ik een videoboodschap 
wilde opnemen voor de kinderen van Eijsden-
Margraten. Mijn hoofd stond er niet naar, 
in beslag genomen door de uitdagingen die 
voorlagen. 

Dat was een inschattingsfout die later niet meer 
recht te zetten bleek. Ik heb de (stoom)boot 
gemist, daar is niks meer aan te doen. Om het 
toch een beetje goed te maken, staat er voor 
ons huis in Eckelrade een mooie doos. Kinderen 
kunnen er hun tekening achterlaten, dan zorg ik 
dat die bij Sinterklaas terechtkomt.

Die Sint heeft trouwens goed begrepen wat 
mensen gelukkig maakt. En dan doel ik niet 
op het krijgen van cadeaus. Géven, dat is waar 
geluk op stoelt. Een cadeautje of een bosje 
bloemen, aandacht of praktische steun: uit 
internationaal onderzoek blijkt dat geven goed 
is voor je mentale en fysieke gezondheid. 

Wie een ander helpt, ervaart het leven als 
zinvoller. Wie geeft, leeft langer en gelukkiger, 
ziet zijn bloeddruk dalen en is beter beschermd 
tegen de negatieve gevolgen van stress. Zelfs 
de mantelzorger, met al haar zorgen en verdriet, 
ervaart een positief effect. Blijkbaar zit omkijken 
naar elkaar diep in onze natuur verankerd. 

Op 18 & 19 november 2020 staat de 
politie samen met de boa’s van de 
gemeente Eijsden-Margraten in het 
centrum van Eijsden. Zij staan daar om 
u te informeren over wat u kunt doen 
om fietsdiefstal te voorkomen. 
Politieagent Gino vertelt ons meer:
 
Waarom staan jullie daar?
“Fietsdiefstal is een veelvoorkomend 
probleem, vooral wanneer de dagen korter 
worden. Wij willen graag met u in gesprek 
en u adviseren over het voorkomen van 
fietsdiefstal.” 

Heeft u tips om fietsdiefstal te voor-
komen?
“Jazeker! Zet uw fiets altijd op slot, ook als u 
maar kort weg bent. Gebruik het liefst twee 
sloten. Maak uw fiets met één van de sloten 
ergens aan vast, bijvoorbeeld aan een fietsen-
rek. Zet uw fiets ’s avonds en ’s nachts in het 
licht, daar houden dieven niet van.”
 
Waar kan ik meer informatie vinden 
over het voorkomen van fietsdiefstal?
“Meer informatie kunt u vinden op 
www.politie.nl. U kunt uiteraard ook uw 
vraag stellen aan mij of mijn collega’s op 
woensdag 18 & donderdag 19 november. 
Wij staan dan tussen 16.00 & 20.00 uur aan 
de Breusterstraat in Eijsden.”
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Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

Ik vind dat een mooie gedachte. Denk en help 
ook mee. Investeer in onze gemeenschap, sluit 
aan bij de sessies die we met verenigingen 
beleggen (aanmelden kan bij 
anoukbroex@eijsden-margraten.nl). Kijk naar 
elkaar om. Geef een ander uw glimlach. Mis-
schien wordt u net zo oud als Sinterklaas. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Dorpsstraat 1, 6251 NA Eckelrade
of Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten

In beeld: geef een jas en 
verwarm een hart
Onze gemeente is aangesloten bij deze 
hartverwarmende winteractie om t/m 24 
november warme jassen in te zamelen voor 
de Kledingbank, het Leger des Heils en lokale 
initiatieven. Het aantal dak- en thuislozen, 
volwassenen en kinderen die in armoede 
leven neemt fors toe. Met het doneren van 
een winterjas helpt u Limburgers die het 
momenteel erg zwaar hebben. Jassen kunt 
u tijdens openingstijden inleveren bij het 
gemeentehuis in Margraten en het 
Sociaal Centrum Eijsden. Lees meer >> 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Drie vragen aan 



De gemeente Eijsden-Margraten werkt 
aan een vernieuwde samenwerking tus-
sen de buitengewoon opsporingsamb-
tenaren (boa’s), de jongerenwerkers van 
Trajekt en politie. Het speerpunt daarbij 
is de jeugd. Een goede samenwerking 
tussen de partijen bestond al, maar juist 
in deze tijd wordt deze geïntensiveerd. 

De boa’s, jongerenwerkers en politie stemmen 
zaken onderling af. Ziet de wijkagent dat een 
jongere het ergens moeilijk mee heeft? Dan 
schakelt hij of zij met de jongerenwerkers van 
Trajekt, maar het draait niet alleen om het 
stukje handhaving. De gemeente kijkt samen 
met haar partners naar alternatieve activitei-
ten voor de jeugd. Voor fysieke activiteiten 
zijn de mogelijkheden voorlopig nog beperkt. 
Trajekt maakte daarom een verschuiving naar 
online jongerenwerk. De jeugd bereikt de 
jongerenwerkers via social media en apps en 
andersom startte Trajekt met een voorlichtings- 
en activiteitencampagne door te vloggen. 
De verschuiving naar online staat nog in de 
kinderschoenen, maar een versterkte, integrale 
samenwerking tussen alle partijen gaat daar nu 
meer vorm aan geven. Tobias Vermin, jongeren-
werker bij Trajekt, benadrukt hoe belangrijk dat 
is: “Jongeren staan in de bloei van hun leven en 
willen leuke dingen doen. We merken vooral dat 
de jeugd een plek mist waar ze samen kunnen 
chillen, het is daarom belangrijk dat we met 

alle partijen kijken welke alternatieven er zijn 
voor de jeugd. Voor jongeren is fysiek contact 
belangrijk, nu dat niet kan is er soms onbegrip.” 
Toch doen ze het goed volgens hem: “Tijdens 
de eerste golf kregen we veel vragen via onze 
socialmediakanalen. Nu, in de tweede golf, zijn 
jongeren goed op de hoogte en houden ze zich 
beter aan de regels.”

Niet alleen de boa’s en politie, maar ook 
het jongerenwerk motiveert de jeugd om de 
coronamaatregelen na te leven. Toch is de tijd 

Samen voor onze jeugd, juist in coronatijd

Uitgelicht: werkzaamheden aanleg fietsverbinding 
Sint Geertruid - Eijsden

De werkzaamheden aan het fietspad 
tussen Eijsden en Sint Geertruid en het 
groot onderhoud aan de rijbaan en 
Herkenradergrub word gefaseerd uitge-
voerd door Heijmans Infra. Tijdens alle 
fase(n) wordt het wegvak afgesloten 
voor alle verkeer behalve aanwonenden. 
Het overige verkeer wordt omgeleid van 
Eijsden via Gronsveld naar Sint Geer-
truid en andersom. Doorgaand verkeer 
tussen de rotonde Groenstraat Eijsden 
en de kruising nabij Moerslag is niet mo-
gelijk. De totale werkzaamheden zijn in 
de eerste helft van april 2021 afgerond.

Fase 2
De tweede fase, vanaf kruispunt Moerslag tot 
aan camping de Bosrand, start op woensdag 25 
november 2020. Verkeer vanuit Sint Geertruid 
naar Eijsden wordt omgeleid via Moerslag en/
of Libeek naar Mesch en via Gronsveld naar 
Eijsden. 

Meer informatie 
Volg de werkzaamheden via de Heijmans 
BouwApp. Deze app is gratis te downloaden 
via de App Store of Google Playstore. Of kijk 
op onze website> Werk in uitvoering > Aanleg 
fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden.

van waarschuwen voorbij; waar de jeugd er 
voorheen nog met een waarschuwing onderuit 
kwam, wordt nu beboet door de boa’s en poli-
tie. Dees Heuts (Openbare Orde en Veiligheid): 
“Onze boa’s gaan sneller handhaven. We willen 
voorkomen dat de jeugd naar het buitenge-
bied trekt voor illegale feestjes in groeves en 
grotten, maar dat betekent wel dat we samen 
moeten kijken naar alternatieven voor de jeugd. 
Onze buurtcoaches bedenken in samenwerking 
met het jongerenwerk activiteiten voor de 
jeugd.”

Kort nieuws 

Bedank een mantelzorger met het 
Mantelzorgcompliment
Kent u een mantelzorger die u in het zonnetje 
wilt zetten? Meld hem of haar dan vóór 1 
december 2020 aan voor het Mantelzorgcompli-
ment. U ontvangt dan een geldbedrag waarmee 
u uw mantelzorger kunt bedanken! Ga naar 
www.eijsden-margraten.nl/mantelzorgcompli-
ment voor de voorwaarden. U kunt daar ook 
het aanvraagformulier downloaden. Telefonisch 
vraagt u het aanvraagformulier aan via 
043 458 8488.

Wilt u ook weten wat Eijsden-
Margraten over uw buurt besluit? 
U kunt zich snel en gemakkelijk laten informe-
ren via de gratis ‘e-mailservice bekendmakin-
gen’. Ontvang informatie over vergunningen 
voor activiteiten in uw buurt. U kunt het type 
bericht instellen en van welke organisatie 
u deze berichten wenst te ontvangen zoals 
gemeente, provincie en waterschap.
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice.

Foto-archief



Besluit opschorting persoonslijst wegens vertrek 
naar een onbekend land:

• Mellah, M. geboren op 4-10-1984 per 
   15-09-2020

Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:

• Gemmer, N.B., geboren op 7-4-1996 per 
   10-11-2020

Staat uw naam hier vermeld of weet u waar 
deze persoon verblijft, neem dan contact op 

Bekendmakingen

met het KlantContactCentrum (KCC) van de 
gemeente Eijsden-Margraten via 14 043 of 
043 458 8488.
U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, bekend dat met ingang van donder-
dag 19 november 2020 tot en met woensdag 
30 december 2020 het ontwerp bestemmings-
plan Reconstructie Sint Geertruiderweg - 
Moerslag - Bukel (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPINFRA10001-ON01), voor een 
ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, locatie 
Amerikaplein 1 te Margraten.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een 
planologisch-juridische regeling van de voorge-
nomen reconstructie van de Sint Geertruider-
weg, Moerslag en Bukel. Dit is de verbindings-
weg tussen Eijsden en Sint Geertruid. Onderdeel 
van de reconstructie is de aanleg van een 
vrijliggend fietspad. 

Voor inzage in het ontwerp bestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-

Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het ontwerp bestemmingsplan is 
te raadplegen op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (rechtstreekse 
link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
webroo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPIN-
RA10001-ON01.)

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
eenieder zijn of haar zienswijzen op dit ontwerp
bestemmingsplan (bij voorkeur) schriftelijk of 
mondeling kenbaar maken bij de gemeente-
raad, Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

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

Eijsden-Margraten, 18 november 2020

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

Ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Sint Geertruiderweg - Moerslag - Bukel

Sluitende begroting unaniem aangenomen door de raad

Op 9 en 11 november stond de vaststelling 
van de programmabegroting 2021-2024 op de 
agenda van de raad. Een sluitende begroting 
is unaniem aangenomen tijdens de digitale 
raadsvergadering.

Algemene beschouwingen  
Op maandag 9 november hielden de vier frac-
ties van CDA, EML, VVD en Fractie Janssen-
Rutten afzonderlijk hun algemene beschou-
wingen. Zij hielden het totale beleid van de 
gemeente tegen het licht hielden en stelden 
daarover vragen. De fracties van GroenLinks, 
PvdA en D66 hielden gezamenlijk hun alge-
mene beschouwingen. Diverse fracties hadden 
hun algemene beschouwingen verrijkt met een 
gedicht. 
De raad had volop aandacht voor alle beleids-

velden. Dus zowel natuur & landschap, mens 
& samenleving, klimaat & energie en wonen 
& mobiliteit kwamen uitgebreid aan bod. En 
dat alles ook afgezet tegen de huidige situatie 
rondom COVID-19, de nadelige gevolgen van de 
herverdeling van het gemeentefonds (geld dat 
de gemeente jaarlijks van het Rijk ontvangt) en 
de ontwikkelingen van het Sociaal Domein en 
de Omgevingswet.

Het is voor veel gemeenten een hele opgave om 
de begroting sluitend te krijgen, zo ook voor 
Eijsden-Margraten. Vandaar dat de raad kritisch 
gekeken heeft naar de manier van investeren, 
de bezuinigingen en de tariefverhogingen. De 
raad noemt het een prestatie om in deze tijd 
te komen tot een sluitende begroting. In een 
vroegtijdig stadium is de raad al betrokken bij 

de totstandkoming van deze begroting. 

Op woensdag 11 november beantwoordden de 
portefeuillehouders de vragen uit de algemene 
beschouwingen en ging de raad in debat. 

Amendementen en moties
Er zijn zes amendementen en twee moties 
ingediend. Het amendement over het gefaseerd 
doorvoeren van de stijging van de lijkbezor-
gingsrechten (in plaats van een verhoging in 
een keer) is unaniem aangenomen.   

Meer informatie
Alle beschouwingen van de fracties, de amen-
dementen, de moties en de volledige begroting  
zijn terug te vinden op onze website. 



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 

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’.

via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVrijksweg114-ON01

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.    

Per abuis is onderstaande pagina niet verschenen in De Etalage van vorige week. Onze excuses hiervoor.


