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In beeld: erkenning voor 
de Cramignon

De Cramignon-dans heeft onlangs de status 
van Nederlands immaterieel erfgoed ont-
vangen. De Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland bevat circa 180 vormen van 
immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, 
feesten en sociale praktijken. Het team Kunst 
& Cultuur van onze gemeente heeft deze 
aanvraag begeleid. En met succes! Bijschrij-
ving in de Inventaris zorgt voor zichtbaarheid 
van immaterieel erfgoed en borging voor de 
toekomst. Lees meer op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Drie vragen aan 

Beste inwoner,

Met de moed der wanhoop zoekt onze horeca 
naar kansen. Ondernemers hebben er alles aan 
gedaan om veilig door te kunnen. Ze hebben 
looproutes en luchtfilters aangelegd, tafels op 
1,5 meter afstand geplaatst. Er zijn tenten opge-
zet, soms letterlijk en figuurlijk muren gesloopt. 

Het mocht niet baten. Al bijna zes maanden zijn 
de deuren van cafés en restaurants gesloten. 
Hotels en pensions beleven zware tijden. 
Waar de kerstmaand zich in andere jaren met 
rijkgevulde menukaarten het hoogtepunt van 
gastvrijheid toont, heerst nu de leegte. De steun 
in de keten loopt zienderogen achteruit. 

En toch willen en kunnen ondernemers niet bij 
de pakken neerzitten. Ondanks de diversiteit in 
de branche gaan ze er samen keihard tegen-
aan, ook in deze nieuwe lockdown. Ze zoeken 
de verbinding met elkaar, met verenigingen, 
met de gemeenschap. Ze knappen hun zaak 
op, springen bij in andere sectoren of stappen 
over op afhaal: alles om in het vroege voorjaar 
verder te kunnen. 

Als gemeente en gemeenschap is het onze taak 
elkaar te steunen. Laat de horeca en alle andere 
lokale ondernemers niet alleen. Wij, consumen-
ten, maken het verschil tussen zwemmen of 
verzuipen. Ga thuis uit eten, als dat kan. Haal 

wat vaker een maaltijd bij het restaurant om de 
hoek. En laat onze ondernemers merken dat uit 
het oog, ook ín het hart kan zijn.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Aan de ‘Bukel’ tussen Eijsden en Sint 
Geertruid wordt een fietspad aange-
legd direct langs natuurgebied Savels-
bos. Bij de wegreconstructie dient de 
gemeente zich te houden aan de Wet 
natuurbescherming. Er is een natuur-
waardenonderzoek uitgevoerd door 
bureau VERBEEK uit Maastricht en is er 
ecologische begeleiding bij de uitvoe-
ring. Martijn Blaas vertelt u meer: 

Wat is er onderzocht?
“Er is onderzoek uitgevoerd naar diverse 
plant- en diersoorten zoals de grote leeuwen-
klauw (een klein plantje), grote bosmuis, 
levendbarende hagedis, hazelworm, Spaanse 
vlag (een nachtvlinder), iepenpage en slee-
doornpage. De grote bosmuis en hazelworm 
zijn aangetroffen in het gebied.”

Waarom staan er zwarte schermen 
langs de weg?
“Deze reptielenschermen zorgen ervoor dat 
hazelwormen niet op het werkterrein kunnen 
komen. Ze voorkomen dat deze per ongeluk 
worden gedood tijdens de werkzaamheden.”
 
Welke maatregelen worden getroffen? 
“Onder de huidige weg liggen negen dassen-
tunnels waarvan er zeker zeven actief worden 
gebruikt door dassen. Deze worden allemaal 
verlengd vanwege het nieuwe fietspad. Ook 
worden er vier nieuwe dassentunnels aan-
gelegd zodat de das straks overal veilig kan 
oversteken.”Meer informatie over dit project:
eijsden-margraten.nl/nieuws.



Oud en nieuw wordt dit jaar net even 
anders. We vieren het thuis en met een 
klein groepje. Oudejaarsvuurwerk is er 
niet bij. Zo zorgen we er samen voor 
dat we de ziekenhuizen en politie niet 
extra belasten voor, tijdens en na oud en 
nieuw. 

Dit jaar is er een verbod op het verkopen, ver-
voeren en afsteken van consumentenvuurwerk 
in het hele land. Vanuit de Veiligheidsregio is 
aan de gemeente gevraagd om ook het schieten 
met carbid niet toe te staan. De gemeenteraad 
heeft dit advies overgenomen en de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Dit 
betekent dat het schieten met carbid binnen 
onze gemeente niet meer is toegestaan. Wel 
kan het college een ontheffing verlenen.

Politie en BOA’s handhaven vuur-
werkregels
Als u zich niet aan de regels houdt, is de straf 
een boete van minimaal € 100,-. De boete voor 
het afsteken van vuurwerk is zelfs € 250,-. 
Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf 
krijgen als zij toch vuurwerk afsteken. 

Meer informatie
Lees op onze website meer over de vuurwerk-
regels: eijsden-margraten.nl/nieuws.

Uitgelicht: vuurwerk en carbidschieten niet toegestaan 

Thuiskomen
Met een mengeling van 

verdriet en dankbaarheid kijken 
we terug op het afgelopen jaar. 

Verdriet om wie niet meer 
thuiskomt, niet op deze aarde. 

Om weer een nieuwe tegenslag. 
Maar ook dankbaarheid: voor 
hulp en steun. Voor de mensen 

in cruciale beroepen. 

Thuiskomen is in jezelf de stilte 

vinden om de gebeurtenissen van 

het afgelopen jaar een plek te 

geven. Jezelf de vraag stellen hoe 

je de verbinding kunt maken, met 

jezelf en met anderen. Thuis-

komen is landen waar je veilig bent. 

Waar je jezelf kunt zijn en je kunt 

koesteren in een gevoel van diepe 

geborgen- en verbondenheid.

Ook het geloof is een thuis. 
Kerst is de belofte van licht in 
donkere dagen, het feest van 

nieuw perspectief. Van hoop en 
liefde, van geloof in een betere 
morgen. Laten we het nieuwe 

jaar vanuit dat vertrouwen 
tegemoettreden. Zo geven we 

onze gemeenschap vanuit 
verbondenheid nieuwe kracht. 



  
 
  
 

Winkelen en boodschappen doen
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn niet-essentiële winkels van 15 december t/m in 

ieder geval 19 januari gesloten. Hiermee worden contactmomenten beperkt.

14 december 2020

Veilig winkelen

Klachten of in quaran-
taine? Blijf thuis

Houd afstand en draag 
een mondkapje

Bereid je voor, maak een 
boodschappenlijstje

Winkel ’s ochtends of 
doordeweeks

Ga alleen en vooral naar 
winkels dichterbij huis

 .

Gesloten

Niet-essentiële winkels
Bezorgen blij� wel mogelijk

Niet-medische contact-
beroepen, zoals kappers 
en beautysalons

Sluitingstijden

Winkels sluiten uiterlijk 
om 20.00 uur, behalve 
winkels die overwegend 
levensmiddelen verkopen

Geen alcoholverkoop na 
20.00 uur

Bestellen en a�alen

Doe-het-zelf-zaken, 
zoals bouwmarkten en 
ijzerwarenwinkels

Servicepunten voor het 
versturen en ontvangen 
van postpakke�en en 
brieven

Eten en drinken in horeca   

Wat is nog wel open?

            Winkels gericht op eerste       
            levensbehoe�en, zoals:

•  Supermarkten

•  Ambachtelijke foodwinkels,        
    zoals een bakker en groente-  
    boer

•  Warenmarkten

•  Apotheken

•  Drogisterijen

•  Opticiens en audiciens

•  Dierenspeciaalzaken

•  Tankstations

•  Locaties voor onderhoud, 
    zoals �etsenzaken en auto-
    garages. Verkoop is niet 
    toegestaan

•  Wasserijen en stomerijen

            Zakelijke dienstverlening,  
            zoals:

•  Banken

•  Makelaars

•  Notariskantoren 

            Kerstbomen- en      
            bloemenverkoop buiten

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen



Kort nieuws 

Fixi voor online meldingen open-
bare ruimte
Iedereen wil een veilige, schone en fijne open-
bare ruimte en leefomgeving. De gemeente 
houdt de buitenruimte zo goed mogelijk schoon 
met verschillende beheerplannen. Om de 
buitenruimte op orde te houden kunnen wij uw 
hulp ook goed gebruiken. 

Ik Fixit
Ziet u rondslingert afval of bent u getuige van 
illegaal afval dumpen? Is er iets kapot bij u in 
de buurt, ziet u een losliggende stoeptegel? 
Met Fixi kunt u online een melding doen als 
u iets aantreft in de openbare wat niet hoort. 
Alle meldingen komen centraal op de afdeling 
Openbare Ruimte binnen en worden de eerst-
volgende werkdag in behandeling genomen. 
Met Fixi zijn we samen verantwoordelijk voor 
de openbare ruimte. 

Fixi is te downloaden in de Google Play Store 
of App Store of maak gebruik van het online 
formulier op www.eijsden-margraten.nl/ikfixit. 
Heeft u tijdens de feestdagen een spoedeisende 
melding m.b.t. de openbare ruimte? Bel dan de 
wachtdienst via 06 5276 7835. 
  
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. 

Nieuwe identiteitskaart nodig? 
Identiteitskaarten die vanaf 4 januari 2021 
aangevraagd worden hebben een extra functie. 
U kunt ermee inloggen bij de overheid, het 
onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het 
ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeen-
tebalie, ontvangt u binnen 5 werkdagen een 
brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie 
activeren. Kijk voor meer informatie op 
www.digid.nl.

Vroegtijdige schuldhulpverlening 
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een 
wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulp-
verlening. De wijziging geeft woningcorpora-
ties, zorgverzekeraars en energie-en drinkwa-
terbedrijven de mogelijkheid om gegevens van 
mensen met betalingsachterstanden in een 
vroeg stadium uit te wisselen met gemeenten. 
Hierdoor krijgt de gemeente inwoners met 
schulden tijdig in beeld en kunnen wij schuld-
hulpverlening aanbieden. De wetswijziging gaat 
in op 1 januari 2021.

Kerkdiensten bij RTV 
3HEUVELLAND
In deze periode, waarin het helaas vrijwel 
onmogelijk is om fysiek kerkdiensten bij te 
wonen, heeft 3Heuvelland het programma-
aanbod voor de kerstdagen uitgebreid en biedt 
u de mogelijkheid om kerkdiensten via radio of 
televisie te volgen. 
Kerkdiensten televisie: donderdag 24 
december om 22.30 uur de nachtmis vanuit de 
Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller. Zaterdag 26 
december om 13.00 uur de nachtmis, opgeno-
men op 24 december, vanuit de Sint Margarita-
kerk in Margraten.

Kerkdiensten radio: donderdag 24 december 
om 23.00 uur de nachtmis vanuit de Sint Mar-
garitakerk in Margraten. Vrijdag 25 december 
om 10.30 uur de nachtmis, opgenomen op 
24 december vanuit de Sint Cunibertuskerk in 
Wahlwiller. Zaterdag 26 december om 10.30 
uur de H. Mis vanuit de Sint Margaritakerk in 
Margraten. Zondag 27 december om 10.30 
uur de H. Mis vanuit de Sint Margaritakerk in 
Margraten. Kijk op www.3heuvelland.nl voor de 
overige kerstprogramma’s.

Afval scheiden? Denk mee met Rd4 
We hebben in Nederland een belangrijk doel. 
Het afval dat niet gerecycled kan worden, 
terugbrengen van 135 kg naar 100 kg per 
inwoner per jaar. We hebben u nodig om dit 
doel te bereiken. Rd4 is daarom erg benieuwd 
naar uw mening. Laat weten hoe u over afval 
scheiden denkt en vul de vragenlijst in op 
www.rd4.nl/vragenlijst.

Rectificatie
Helaas zijn in de kerstgroet van vorige week de 
namen van de ondernemers Benfico en Patisse-
rie Lemmens in Margraten niet in het overzicht 
Sfeerverlichting terechtgekomen. Ook namens 
hen natuurlijk prettige feestdagen en een geluk-
kig 2021 gewenst!



Besluit opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land: Gemmer, 
N.B., geboren op 7-4-1996 per 10-11-2020. 
Staat uw naam hier of weet u waar deze 

persoon verblijft, neem dan contact op met het 
KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente 
Eijsden-Margraten via 14 043 of 043 458 84 88. 
U kunt de gemeente ook mailen via 

info@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Bekendmakingen

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Mar-
graten maken, ter voldoening aan het bepaalde 
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad van de gemeente 
Eijsden-Margraten op 15 december 2020 het 
bestemmingsplan Appartementencomplex 
Wilhelminastraat 63 Eijsden (planidenficatie-
nummer NL.IMRO.1903.BPKOM10020-VG01), 
ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft het realiseren 
van 20 huurappartementen voor senioren. Het 
terrein betreft de locatie van de voormalige Lidl-
supermarkt in Eijsden. De bestaande bebou-
wing wordt gesloopt.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 

24 december 2020 tot en met woensdag 3 
februari 2012 ter inzage in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in 
het bestemmingsplan kunt u contact opnemen 
met het KlantContactCentrum, telefoonnum-
mer 14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde 
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken 
zijn tevens te raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl en op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPKOM10020-VG01.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt als-
mede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij niet over-
eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet 

bestuursrecht een zienswijze bij de gemeen-
teraad naar voren hebben gebracht, kunnen 
binnen de termijn van terinzagelegging tegen 
het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan beroep instellen. 

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, 
tenzij binnen deze termijn - naast het indienen 
van beroep - een verzoek om een voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. In deze situatie wordt de werking van 
het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is 
beslist.

Vastgesteld Bestemmingsplan Appartementencomplex Wilhelminastraat 63 Eijsden

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft 
op 15 december 2020 de Beleidsregel “Ruim 
baan voor goede woningbouwplannen 2021” 
vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van 
de beleidsregel “Tijdelijke versoepeling van de 
compensatiesystematiek van de Structuurvisie 
Wonen Zuid-Limburg” (SVWZL). 

Met deze beleidsregel kan medewerking wor-
den verleend aan goede woningbouwplannen, 
zonder  hiervoor compenserende maatregelen 
op te leggen als bedoeld in Beleidsafspraak VI 
van de SVWZL. Hiermee wordt beoogd sneller 
en eenvoudiger woningbouwplannen te reali-
seren, om tegemoet te komen aan de verande-
rende woonbehoeften van woningzoekenden.

Globale inhoud van de beleidsregel
Om deze beleidsregel te kunnen toepassen 
worden criteria benoemd wat onder een goed 
plan moet worden verstaan. Het gaat hierbij om 
de volgende criteria:
1. Een woningbouwinitiatief moet maatschap-
 pelijke meerwaarde hebben;
a. Uitgangspunt hierbij is dat inbreiding voor 
 uitbreiding gaat
b. Bovendien moeten de plannen bijdragen aan 
 de verbetering van de leefbaarheid in centra 
 en kernen, door middel van herstructurering 
 en vervangingsbouw, hergebruik van winkels 

 en ander waardevol vastgoed met passende 
 woningbouw of wel een bijdrage leveren aan 
 de transformatie van de bestaande woning-
 voorraad.
2. Het plan is voor de gemeente planologisch 
 aanvaardbaar en moet op grond hiervan 
 voldoen aan de systematiek van de ‘Ladder 
 van duurzame verstedelijking’, zoals 
 vastgelegd in artikel 3.1.6 lid 2 van het 
 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voor elk 
 nieuwbouwplan geldt dat de behoefte aan 
 die ontwikkeling zowel kwalitatief als kwan-
 titatief moet worden onderbouwd.
3. Tot slot moeten de nieuwe woningbouw-
 initiatieven sub-regionaal worden afgestemd 
 en worden toegevoegd aan de regionale 
 woningmarktprogrammering.

Intrekken beleidsregel “Tijdelijke 
versoepeling van de compensatie-
systematiek van de Structuurvisie 
Wonen Zuid-Limburg”:
Gelijktijdig met de inwerking treding van de 
beleidsregel “Ruim baan voor goede wo-
ningbouwplannen”, wordt de beleidsregel 
“Tijdelijke versoepeling van de compensatie-
systematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-
Limburg”, vastgesteld door de gemeenteraad 
op 22 oktober 2019,  ingetrokken.

Inzage 
De vastgestelde beleidsregel “Ruim baan 
voor goede woningmarktplannen 2021” kan 
vanaf 23 december 2020 worden ingezien in 
ons gemeentehuis aan het Amerikaplein 1 te 
Margraten. Mocht u dit wensen, gelieve dan 
vooraf contact op te nemen met ons KlantCon-
tactCentrum, telefoonnummer 043-4588488. 
Vanaf 23 december 2020 is de beleidsregel ook 
raadpleegbaar op onze website www.eijsden-
margraten.nl of op de website www.overheid.nl 

Inwerkingtreding
De beleidsregel treedt de dag na de bekend-
making in werking. Tegen de vaststelling van 
de beleidsregel staat geen mogelijkheid van 
bezwaar of beroep open.

Eijsden-Margraten, 23 december 2020

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

Vaststelling beleidsregel “Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021”



Stuur een kaartje aan een dierbare die jij mist 
en allang niet meer hebt gesproken. 

Deel jouw gebaar via  #SamenTegenEenzaamheid

Schrijf een kaartje 
aan een dierbare 
die jij mist!

Doe
jij ook
mee?

Kaartje 
schrijven

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


