Durf te vragen - woord van de burgemeester
over continuïteit. Sommige bestuursleden
hadden hun leden al lang niet meer gezien en
raakten de verbinding kwijt. Sommigen maakten zich zorgen over vaste lasten en het gebrek
aan inkomsten. Anderen zagen de motivatie van
hun leden dalen.
Daar stond tegenover dat menigeen met veel
energie op zoek was naar nieuwe mogelijkheden. De Sportraad bracht mensen graag met
elkaar in contact. De Koninklijke Harmonie
Sainte Cécile uit Eijsden hield een digitale
feestavond, compleet met quiz en samenzang.
De Vuursteenmijnen ontvingen van de zomer
kleinere gezelschappen. Dat beviel eigenlijk
ontzettend goed.
Beste inwoner,
Soms stuit je op een probleem dat je eigen
krachten te boven gaat. Je hebt geen idee waar
te beginnen. Kennis schiet tekort, vaardigheden
helpen je geen stap vooruit. Dan is het goed om
te weten dat je er niet alleen voorstaat. Want
wat voor de één een berg is, is voor de ander
soms een peuleschil.
Op donderdag 26 november kwamen 44 mensen uit ons verenigingsleven online bij elkaar.
Wethouders Jacobs, Piatek en ik hoorden zorgen

Voor menigeen bleek deze bijeenkomst een
nieuwe start. De één bood hulp bij het organiseren van een digitale vergadering, de ander om
mee te denken. Problemen waren lang niet altijd zo groot als men zelf dacht. Om hulp durven
vragen bleek vaak al genoeg om hem te krijgen.
Een toepasselijker begin van deze advent, met
de komst van Jezus en een nieuw perspectief,
had ik niet kunnen bedenken.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In beeld: Pieten op bezoek
Stichting Sinterklaasfeest Eijsden-Margraten
en de gemeente sloegen de handen ineen.
En daardoor waren er afgelopen vrijdag twee
pieten samen op de been.
Ze gingen bij scholen en kinderdagverblijven
in Eijsden-Margraten aan.
Waar de kinderen werden verrast met iets
gezonds en lekkers dat ze niet konden
weerstaan.

Met dank aan de firma’s Geurten Groenten & Fruit en
‘t Vitamientje

Stralende gezichtjes en een gevoel van
saamhorigheid.
Wat mooi in deze ongebruikelijke tijd!

Drie vragen aan
KIEM, Kunst in Eijsden-Margraten, heeft
een unieke eindejaarsactie voor kunsten cultuurliefhebbers. Drie lokale kunstenaars laten inwoners coronaproof
genieten van kunst via brievenbuspost.
Zij maken elk een werk in oplage
waardoor er een gevarieerd kunstpakket ontstaat. Er worden 75 pakketten beschikbaar gesteld met elk drie
genummerde en gesigneerde werken.
Maureen Bachaus, vanuit de gemeente
betrokken bij KIEM, vertelt ons meer:
Wat houdt KIEM in?
“KIEM is een nieuw platform voor kunstenaars die verbonden zijn met EijsdenMargraten en zet hen hiermee in het zonnetje.
Een zonnetje laat immers de kiem groeien. Zo
willen wij de kunstsector in onze gemeente
extra stimuleren. En tegelijkertijd ontkiemt
kunst weer nieuwe ideeën en perspectieven
bij het publiek.”
Welke kunstenaars zijn betrokken?
“Indra Moonen uit Gronsveld, Stan Spauwen
uit Eijsden en Ilse Wielage uit Margraten
dragen bij aan het kunstpakket. Een uiteenlopend gezelschap qua stijl en generatie dat
zal zorgen voor een bijzondere kennismaking
met lokale kunst.”
Hoe kan ik het kunstpakket bestellen?
“Op de website www.kiempakket.nl kunt u
voorbeelden van werken van de kunstenaars
bekijken én het kunstpakket t/m 12 december
bestellen voor een symbolisch bedrag van
€ 25,-.”
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Uitgelicht: Ruim duizend deelnemers denken mee over Omgevingsvisie Lijn 50
Ruim duizend inwoners, ondernemers en
andere belanghebbenden hebben de online vragenlijst over de omgevingsvisie
van de gemeenten Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem en Vaals (de Lijn 50gemeenten) ingevuld. Onder de noemer
‘Buslijn 2050: deze wil je niet missen!’
zijn de deelnemers bevraagd over hun
meningen, ideeën en visies voor de toekomst. De antwoorden leveren waardevolle informatie op voor de omgevingsvisie. Wij bedanken alle deelnemers voor
hun bijdrage!

Resultaten
De resultaten van het online participatietraject
worden verwerkt in een bouwstenennotitie.
Deze notitie levert belangrijke input voor de
uiteindelijke omgevingsvisie. Over de bouwstenennotitie nemen de Lijn 50-gemeenteraden in
2021 een besluit. Vervolgens wordt de omgevingsvisie verder vormgegeven.
De omgevingsvisie is een strategische en brede
kijk op hoe we in de toekomst in onze regio,
gemeenten en wijken willen leven, wonen,

werken, verplaatsen en recreëren. Om tot een
goede nieuwe omgevingsvisie te komen is de
input van de lokale gemeenschappen van groot
belang. De gemeenten Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem en Vaals werken samen aan
deze visie voor de Lijn 50-regio.

Hoe denkt u over energieopwekking via zon en wind?

Verlenging parkeerontheffingen
en vergunningen

Eindstand van de actie ‘Geef een
jas en verwarm een hart’

Uw mening telt! Zeker als het gaat om de
vraag hoe we in de toekomst duurzame energie
kunnen opwekken. We horen graag wat u
belangrijk vindt. Waar u zich zorgen om maakt
en waar wij rekening mee moeten houden in
de overstap naar duurzame energie. Vul de
vragenlijst voor 13 december in op
www.eijsden-margraten.nl/res.

De meeste parkeerontheffingen vervallen op 1
januari 2021. Wilt u in 2021 opnieuw gebruik
maken van een parkeerontheffing voor de oude
kern Eijsden of een ontheffing voor een blauwe
zone, verleng dan uw ontheffing of vergunning
op tijd. Ga naar www.eijsden-margraten.nl en
zoek naar ‘Parkeren’. Kies daarna de door u
benodigde ontheffing en vul de aanvraag in.

Veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de
oproep om een winterjas te doneren en dat is
hartverwarmend! In totaal zijn er in EijsdenMargraten maar liefst 621 jassen gedoneerd,
een geweldig resultaat. De jassen komen via
de Kledingbank, het Leger des Heils en lokale
initiatieven terecht bij Limburgers die het momenteel erg zwaar hebben.

Omgevingsvisie

Kort nieuws

Raadsvergaderingen december
Op 7 december om 19.00 uur is er een
beeldvormende vergadering en op 15
december om 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering. U kunt deze
vergaderingen van de raad live volgen
via www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.
Spreekrecht
U kunt inspreken tijdens beide vergaderingen,
maar niet over besluiten waartegen bezwaar en
beroep heeft opengestaan of openstaat (zoals
bestemmingsplannen). Wilt u inspreken? Meld
dit uiterlijk op vrijdag 4 december om 09:00
uur voor de beeldvormende vergadering of op
maandag 14 december om 09:00 uur via
griffie@eijsden-margraten.nl.

Waarover vergadert de raad?
Op de agenda van zowel de beeldvormende
als de besluitvormende vergadering staat het
actualiseren van de structuurvisie wonen ZuidLimburg en de tweede bestuursrapportage. Ook
het bestemmingsplan Appartementencomplex
Wilhelminastraat 63 en de Algemene Plaatselijke Verordening staan op de agenda. Over deze
laatste twee onderwerpen geven wij u hieronder graag meer informatie. Bekijk de volledige
agenda op onze website of in de app Ibabs.

Bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden
Eind 2014 is de supermarkt Lidl verhuisd naar
het nieuwe winkelcentrum van de kern Eijsden
en is het plangebied in verval geraakt. Op het
terrein van de voormalige Lidl-supermarkt
wil een initiatiefnemer 20 appartementen
realiseren. Deze ontwikkeling is in strijd met het
huidige bestemmingsplan, aangezien hierin de
bestemming Detailhandel is genoemd. Om de
realisatie van de 20 appartementen mogelijk
te maken, is het bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden
opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan
Appartementencomplex Wilhelminastraat 63
Eijsden heeft gedurende zes weken ter inzage
gelegen, vanaf 10 september 2020 tot en met
21 oktober 2020. Gedurende deze termijn is
1 zienswijze ingediend. Het college stelt de raad
voor deze zienswijze ongegrond te verklaren.
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan
“Eijsden”, dat in 2013 is vastgesteld door de
gemeenteraad, met de bestemming Detailhandel voor het gebied. Met de inwerkingtreding
van het bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden, komt dit
deel van het bestemmingsplan “Eijsden” te
vervallen.

Bouwplan
Het plangebied, gelegen aan de Wilhelminastraat 63 in de kern Eijsden, omvat momenteel
het leegstaande supermarktgebouw van
ca. 7-8 meter hoog en een parkeerplaats op het
achterterrein. Het terrein is 2.600 m2 groot.
De bestaande bebouwing zal worden gesloopt.
Door het bestemmingsplan aan te passen ontstaat een aanvulling op de woningvoorraad.
Het bouwplan voor het voormalige Lidl-terrein
omvat 20 appartementen voor senioren in het
middensegment. 18 driekamerappartementen
tussen de 60 m2 en 100 m2 worden gerealiseerd
en 2 vierkamerappartementen van 104 m2.
Het appartementengebouw bestaat uit 3 bouwlagen en wordt 9.70 meter hoog. De entree is
gelegen aan de Wilhelminastraat.
Gelet op de aanwezige woningvoorraad voor
ouderen in onze gemeente en in het bijzonder
voor Eijsden, is dit een mooie aanvulling op de
woningvoorraad. Het plan levert tevens een
bijdrage aan de doorstroming binnen de
Eijsdense woningmarkt. De raad beslist 15
december.

Algemene plaatselijke verordening
Ieder jaar onderzoekt de gemeente of het nodig
is om de Algemene plaatselijke verordening
(APV) te wijzigen. In de APV staan onder andere
regels over openbare orde en veiligheid, parkeren, evenementen en het gebruik van de weg.
Ook stelt de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) ieder jaar een aantal wijzigingen voor. Hierbij wordt gekeken naar veranderingen in de wet, uitspraken van rechters en
andere actualiteiten. De gemeente zelf kijkt of
er plaatselijke aandachtspunten zijn die in de
APV moeten worden verwerkt.

In Eijsden-Margraten zijn de belangrijkste
wijzigingen dit jaar:
• een verbod op het gebruik van lachgas;
• het mogelijk maken om handhavend op te
treden tegen voertuigen die naast de weg
staan geparkeerd;
• het aanpassen van de Winterregeling
Daklozen zodat bij extreme kou kwetsbare
inwoners makkelijker tegen de kou kunnen
worden beschermd als ze dat zelf niet
kunnen;
• het duidelijker aangeven dat een eigenaar

of houder van een hond zich moet houden
aan een opgelegd aanlijn- en muilkorfgebod.

