Stilte voor de storm - woord van de burgemeester
Beste inwoner,
De feestdagen naderen met rasse schreden.
Voor velen een onwerkelijk gevoel, want het
vooruitzicht van een gezamenlijke viering
ontbreekt. Het wordt een stille kerst dit jaar, al
doen de winkelstraten anders vermoeden. En
met het einde van het jaar, lijkt ook het einde
van ons uithoudingsvermogen in zicht.
De mensen zijn, zoals dat heet, ‘coronamoe’.
Moe van de maatregelen en de beperkingen.
Moe van de zorgen om ouders en grootouders.
Om werk, financiën of de eigen gezondheid.
En met de moeheid neemt de nonchalance toe.
De verleiding om los te laten en te vieren zoals
vanouds.
Ik maak mij daar zorgen over. Het voorjaar

staat nog vers in mijn geheugen. Ik hoop dat
u de ski’s op zolder laat en terugkijkt naar de
vakantiefoto’s van vroeger. Dat het verlangen
om weg te gaan dichtbij huis vervulling vindt.
Dat de stilte deze kerst niet wordt gevolgd door
een nieuwe storm. Want de wind is nog niet
gaan liggen.
Komende week wordt mijn moeder 94. Zoals
zoveel andere dingen heeft ze ook COVID-19
overleefd. Ik word stil als ik denk aan haar, aan
hoe klein haar wereld nu is. En ik realiseer me
dat verantwoordelijkheid niet begint bij het Rijk,
maar bij onszelf. Niet in Den Haag, maar in ons
eigen huis. Laten we nu doorpakken, ook als dat
zeer doet. Om de storm te doorstaan.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Drie vragen aan
Per 1 januari verhuist de locatie van
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg
in Eijsden naar een nieuw adres. Wat
doet Jeugdgezondheidszorg? Jeugdverpleegkundige Neel Bastiaens vertelt
u meer:
Wie zijn jullie?
“Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Zuid-Limburg zorgt er samen met ouders
en verzorgers voor dat kinderen (leeftijd
0-18 jaar) in Zuid-Limburg gezond en veilig
opgroeien. In gemeente Eijsden-Margraten
hebben we twee locaties, één in Eijsden en
één in Margraten.”
Wat doen jullie?
“We zijn er, om er samen voor te zorgen, dat
elk kind in Zuid-Limburg krijgt wat het nodig
heeft. We volgen de groei en ontwikkeling
van kinderen in het belang van een kansrijke
start voor elk kind! Daarbij kijken we naar
alle gezondheidsfactoren die de ontwikkeling
van het kind beïnvloeden.”
Waar gaan jullie heen?
“Vanaf 1 januari 2021 vinden alle afspraken
voor de locatie Eijsden (voorheen Kramsvogel 42) plaats op ons nieuwe adres:
Breusterstraat 101 in Eijsden. De vertrouwde
jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente verhuizen mee naar de nieuwe
locatie. Onze contactgegevens en de locatie
in Margraten blijven ongewijzigd (Pres.
Kennedystraat 46a). Kijk voor meer informatie op www.ggdzl.nl/jgz.”

In beeld: aandacht voor
elkaar
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons
werk, onze vrije tijd en het contact met
familie en vrienden. Mensen voelen zich sneller eenzaam, zeker nu zo voor de feestdagen
en de dagen korter zijn. Mensen staan voor
elkaar klaar: een kort bezoekje aan de deur,
een kaartje in de brievenbus, boodschappen
voor elkaar doen of even een telefoontje.
Deel je ervaringen en ideeën op
www.aandachtvoorelkaar.nl, een landelijk
initiatief om nog meer naar elkaar om te
kijken. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook
op 1,5 meter afstand.
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Uitgelicht: Korte Keten Zeker (w)Eten
Ons Heuvelland heeft veel gezond en
lekker eten te bieden. Burgerinitiatief
Korte Keten Zeker (w)Eten zet zich in om
burgers te verbinden met lokale boeren
en voedselmakers.

Een eerlijke prijs
Het burgerinitiatief wil korte voedselketens
waarin kleinschalige, natuurbewuste producenten een eerlijke prijs krijgen, steunen en
stimuleren.

Zichtbaarheid vergroten
Wij willen de zichtbaarheid van boeren en
producten vergroten met een overzicht van hun

lokale verkooppunten. Ook wordt er een serie
portretten van de gezichten achter de passie
voor lokaal voedsel gemaakt. Wilt u meedoen
als boer of andere ondernemer of kent u
iemand die we niet mogen vergeten? Neem dan
contact met ons op via
lokaalvoedsel@eijsden-margraten.nl
of korteketenzekerweten@gmail.

Samenwerking
Dit burgerinitiatief komt voort uit een oproep
van de gemeente om mee te denken over lokaal
voedsel. Ook andere initiatieven zijn welkom
zoals voedselbos, herenboerderij of pluktuin.

Kort nieuws
Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief al?
Steeds meer mensen ontvangen graag onze
digitale nieuwsbrief. De informatie is snel,
beknopt en spaart papier. Wilt u ook als eerste
op de hoogte zijn van nieuws uit EijsdenMargraten? Meld u aan en ontvang de nieuwsbrief elke week in uw mailbox.
Aanmelden
Dit doet u snel en makkelijk via
www.eijsden-margraten.nl. U kunt zich uiteraard op elk gewenst moment weer afmelden.
We gebruiken uw gegevens alleen voor het
versturen van de nieuwsbrief.

Houd ons water schoon!
Een goed werkend riool is belangrijk voor de
volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt
gezuiverd, zodat het weer schoon terug kan
in de natuur. Je kunt zelf bijdragen aan een
goed werkend riool en schoon water door het
riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld
is: poep, plas en toiletpapier! Ga voor meer
informatie naar nietinhetriool.nl.

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

In beweging
Om ouderen in onze gemeente in beweging
te houden, is er naast Margraten nu ook in
Eijsden een wandelgroep opgezet. Op dinsdag 8
december werden in Eijsden zowel letterlijk als
figuurlijk de eerste stappen gezet. In samenwerking met Envida waren er drie deelnemers
aanwezig. Zij legden een afstand van zo’n twee
kilometer af en tussendoor werd genoten van
een warme versnapering.
In de toekomst willen we met meerdere groepen van verschillend niveau starten. In verband
met de coronamaatregelen wordt er alleen in
kleine groepen gewandeld.
Interesse?
Meld u aan via:
stefeijssen@eijsden-margraten.nl of telefonisch
via: 043 458 8488. Bij het aanmelden graag uw
naam, e-mailadres en telefoonnummer vermelden. Wij nemen vervolgens contact met u op.
Alleen voor de foto: drie deelnemers, trainer en medewerkster Envida.

Bekendmakingen
Besluit verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure vergroting woonbestemming,
Dorpsstraat 126, 6252 NG Eckelrade
Burgemeester en wethouders van gemeente
Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende besluit omgevingsvergunning ter inzage
ligt, voor:
het toevoegen van de schuur met omliggende
grond aan woonbestemming op het perceel, gelegen aan Dorpsstraat 126, 6252 NG Eckelrade.
De aanvraag 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.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na dag van terinzagelegging van het besluit
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/besuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-

ken over een elektronische handtekening
(DigiD). Op bovengenoemde website vindt u de
precieze voorwaarden.
Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden
ondertekend en dient ten minste te bevatten:
De naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden
van het beroep/verzoek.
Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage.
Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum,
telefoonnummer 043 458 8488. In verband met
de huidige maatregelen rondom het coronavirus
kunnen we u de stukken digitaal aanbieden.
Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.
Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken
digitaal te raadplegen via

www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: :
NL.IMRO.1903.OMGKOM05003-VG01.
Eijsden-Margraten, 16 december 2020
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

8 december 2020

Gedeeltelijke lockdown, ook tijdens de feestdagen
Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. Daarom gaan we verder met de gedeeltelijke lockdown.
Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

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

Groepen
Binnen: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
Max. 30 personen per ruimte
(incl. kinderen t/m 12 jaar).
Buiten: groep max. 4 personen
of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en
zwembaden open. Bezoek op
basis van reservering per tijdvak.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden
dicht.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Thuis

Vervoer
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.

Bedenk wat je moet regelen als
je in quarantaine moet en maak
daar afspraken over.

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis.

Winkelen en boodschappen
Doe gericht inkopen, winkel
's ochtends of doordeweeks en
ga alleen.

Sport
Sport met maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
zijn uitgezonderd.

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

Geen wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.

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

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Geen publiek bij sport.

Evenementen verboden.
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijn uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

