
Op afstand verbonden - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

Mensen zijn sociale wezens. We hebben de an-
der nodig. Voor emotionele en praktische steun, 
om onszelf te kunnen ontwikkelen. Omdat we 
samen verder komen dan alleen. Maar ook 
omdat ons lijf niet zonder aanraking kan. 

In verbinding blijven is een eerste levensbe-
hoefte. Baby’s worden niet alleen rustiger van 
huid-op-huid contact, ze ontwikkelen zich ook 
beter en worden er zelfs slimmer van. Wie 
zich eenzaam of verdrietig voelt, heeft meer 
behoefte aan een arm om zich heen dan aan 
een troostend woord. 

In onze gemeente staan behalve 
rijksmonumenten ook beeldbepalende 
panden. In opdracht van gemeente 
Eijsden-Margraten zijn over deze 
panden verhalen verzameld. Nicky 
Pouw, beleidsmedewerker erfgoed 
vertelt ons meer over dit project. 

Vanwaar de verhalen? 
“Ons gebouwd erfgoed is meer dan alleen 
een verzameling stenen. De panden vertellen 
ons verhalen die tot ver in het verleden gaan. 
Panden die weliswaar geen monument zijn, 
maar tóch van waarde als een stukje tastbare 
lokale geschiedenis. Het project is tot stand 
gekomen dankzij de medewerking van lokale 
historici en heemkundeverenigingen, die 
vaak ook mooie oude foto’s beschikbaar 
stelden. Het leverde ontroerende en grappige 
anekdotes op en we zijn veel dingen te weten 
gekomen over de lokale geschiedenis.”

Hoe worden deze panden behouden?
“Eigenaren onderhouden hun pand en voeren 
herstel uit. Vaak lopen ze tegen extra kosten 
aan vanwege bijzondere materialen zoals 
mergel en natuursteen, waar ook vakman-
schap bij komt kijken. Daarom verleent de ge-
meente onderhoudssubsidie voor beeldbepa-
lende panden. Informatie staat op de website 
van de gemeente, maar je mag ook bellen.” 
 
Waar vind ik de verhalen?  
De verhalen zijn te vinden via onze website 
eijsden-margraten.nl/zoekfunctie: ‘bijzondere 
panden’. 
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Nu groeien onze kinderen op met mensen die 
maskers dragen en elkaar van een afstandje 
begroeten. Nu durven opa’s en oma’s hun klein-
kinderen niet meer te knuffelen. De mentale 
gevolgen van de 1,5-meter-samenleving worden 
zichtbaar. Niet alleen voor ouderen, maar voor 
alle leeftijdsgroepen. 

Angst, frustratie en machteloosheid nemen toe. 
De empathie voor anderen neemt af, emoties 
zoeken naar ontlading. Onze Zuiderburen heb-
ben het knuffelcontact in het leven geroepen 
om huidhonger en eenzaamheid te bestrijden. 
Wij moeten het voorlopig doen met andere op-
lossingen om te ontspannen. Een goed boek of 
een hardlooptocht, mooie muziek of creativiteit. 
Op zoek naar de stilte in de natuur. 

Ontspanning zorgt voor nieuwe empathie. Voor 
verbondenheid, al is de afstand verre van ideaal. 
Voor de ruimte om gevoelens onder woorden te 
brengen en met elkaar te delen. Schrijf ze op en 
stuur ze toe, dan geven we onze gemeente een 
menselijk gezicht. Blijf weerbaar. En houd elkaar 
vast, van hart tot hart. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

E-mail: 
dieudonneakkermans@eijsden-margraten.nl

In beeld: in harmonie met 
de natuur
Onze gemeente plaatst regelmatig land-
schapsvriendelijke informatiepanelen over 
o.a. bezienswaardigheden. Deze panelen zijn 
gemaakt van een duurzaam staalsoort dat in 
harmonie is met de omgeving en het land-
schap. Onlangs zijn weer panelen geplaatst 
zoals bij de kerk en kasteel Mheer, bij het 
station Eijsden over de Belgische vluchtelin-
gen tijdens de Eerste Wereldoorlog en bij de 
zwingelput Schey in Noorbeek met informa-
tie over de geschiedenis en werking van deze 
recent gerenoveerde waterput.

Drie vragen aan 



Kort nieuws 

Hoe denkt u over energieopwek-
king via zon en wind?
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. 

Gewijzigde openingstijden 
rondom Kerst - Nieuwjaar 
Het gemeentehuis in Margraten is gesloten 
donderdagmiddag 24 december vanaf 12.00 
uur t/m vrijdag 25 december 2020 en donder-
dagmiddag 31 december 2020 vanaf 12.00 uur
 t/m vrijdag 1 januari 2021. Het Servicepunt 

Partijen
•	 de	publiekrechtelijke	rechtspersoon	de	ge-
 meente Eijsden-Margraten (hierna: ‘gemeen-
 te’)
•	 de	besloten	vennootschap	Veneto	BV	(hierna:	
 ‘exploitant’)

Datum overeenkomst
12 november 2020

Locatie
Het betreft het perceel Wilhelminastraat 63 
te Eijsden, kadastraal bekend als gemeente 
Eijsden sectie D nummers 3516 en 5075.

Projectinhoud
Realisatie van maximaal 20 appartementen 
met bijbehorende voorzieningen als bedoeld in 
artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening.

Hoofdlijnen overeenkomst
•	 de	exploitant	maakt	het	plangebied	voor	
 eigen rekening en risico bouw- en woonrijp 
 en realiseert voor eigen rekening en risico het 
 project conform de gemeentelijke uitgangs-
 punten en randvoorwaarden;
•	 de	gemeente	spant	zich	in	om	het	bestem-
 mingsplan ‘’Appartementencomplex 
 Wilhelminastraat 63 Eijsden” in werking te 
 laten treden;

•	 de	exploitant	betaalt	aan	de	gemeente	een	
 exploitatiebijdrage waarmee het kostenver-
 haal als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 sub a 
 van de Wet ruimtelijke ordening voor het 
 plangebied is verzekerd;
•	 eventuele	planschade	komt	voor	rekening	
 van de exploitant.

Deze zakelijke beschrijving ligt met ingang van 
donderdag 10 december 2020 gedurende zes 
weken ter inzage. Tegen de gesloten overeen-
komst en deze zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomst kunnen geen 
zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Eijsden is gesloten van maandag 21 december 
2020 t/m vrijdag 1 januari 2021. De verplichte 
aangifte geboorte c.q. overlijden kunt u digitaal 
regelen via de website 
www.eijsden-margraten.nl. 

Misleiding 
De gemeente Eijsden-Margraten waarschuwt 
voor de website www.afspraakloket.nl of 
www.mijnonlineloket.nl. Dit loket biedt diensten 
aan om voor u een afspraak bij de gemeente 
te maken of het aanvragen van een product en 
brengt u daar € 19,95 voor in rekening. 
De gemeente benadrukt dat ze niet met deze 
dienstverlener samenwerkt, maar ook dat 
burgers altijd rechtstreeks contact op moeten 
nemen met de gemeente zelf. De gemeente 
brengt uitsluitend een product dat u afneemt 

in rekening maar rekent nooit kosten om een 
afspraak in te plannen. De afspraak regelt u 
eenvoudig zèlf op www.eijsden-margraten.nl of 
telefonisch via het Klant contactcentrum 
043 458 8488.

Militaire oefening 
Van 7 t/m 9 december 2020 is er een militaire 
oefening o.a. in onze gemeente.
De oefening wordt gehouden in het kader van 
de training  voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. Militairen verplaatsen zich via 
helikopter en te voet. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie. Indien er door 
de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit 
melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien 
mogelijk, kenteken, plaats, datum en tijd.

Bekendmakingen

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst “Wilhelminastraat 63 Eijsden”

Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:

•	 Sevas,	G.,	13	januari	2000,	per	25	november	
 2020.

Staat uw naam hierboven of weet u waar 
bovenstaande persoon verblijft, neem dan con-
tact op met het KlantContactCentrum (KCC) van 
de gemeente Eijsden-Margraten via 14 043 of 
043 458 8488. U kunt de gemeente ook mailen 

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

via info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl

Eijsden-Margraten, 9 december 2020

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



Stel jij die vraag weleens? 
Help de mensen in jouw buurt door het halen van boodschappen in 
deze moeilijke tijd. Kleine moeite, groot gebaar. 

Deel jouw gebaar via  #SamenTegenEenzaamheid

“Hey buur, 
 kan ik nog
   wat voor 
je  meenemen
  van de 
supermarkt?”

Help 
jij ook 
mee?

Boodschappen 

Doen

Aandacht voor elkaar: www.wij-zijn-vrijwilligers.nl



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

1 december 2020

Gebruik van mondkapjes 
 

Per 1 december moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen waar dat verplicht is. 

Zo gebruik je een mondkapje:

Was mondkapjes van stof op 60 graden, liefst 
na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze na gebruik 
weg bij het restafval.

Er geldt een uitzondering op de mondkapjes -
plicht voor mensen die vanwege een 
beperking of ziekte geen mondkapje kunnen 
dragen.

Waar is een mondkapje verplicht?

Welke mondkapjes zijn geschikt?

•   Draag mondkapjes voor publiek gebruik. 
•   Het gebruik van spatschermen is niet toegestaan.

Meer informatie over  
mondkapjes vind je op:  
rijksoverheid.nl/mondkapjes

Houd je altijd aan de basisregels:

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

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je  
elleboog.

•     Draag mondkapjes voor publiek gebruik. 
•     Raak het mondkapje alleen met schone handen 

aan. 
•     Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken. 
•     Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn. 
•     Houd het mondkapje zo veel mogelijk op. 
•     Raak het mondkapje zo min mogelijk aan. 

•     Publiek toegankelijke binnenruimtes 
(bijvoorbeeld: winkels, supermarkten, musea, 
bibliotheken, bioscopen, theaters, restaurants, 
podia, gemeentehuizen, benzinestations). 

•     Contactberoepen (zowel de dienstverlener als 
de klant). 

•     Onderwijs (met uitzondering van basisscholen). 
•     Openbaar vervoer (in stations, op perrons en bij 

bus- en tramhaltes). 
•     Touringcars. 
•     Vliegtuigen.


