In beeld: Een warm hart
Het jaar is bijna voorbij. Corona heeft het
leven van veel mensen moeilijker gemaakt.
Ook voor mantelzorgers is er veel veranderd.
We willen graag iedereen een hart onder de
riem steken en in het bijzonder alle mantelzorgers die elke keer weer, naast hun eigen
zorg en werkzaamheden, klaar te staan voor
hun naasten. Hartelijk dank voor jullie inzet,
jullie zijn onmisbaar!

Kort nieuws
Ik Fixit
Ziet u rondslingerend afval? Is er iets kapot bij u
in de buurt of ziet u een losliggende stoeptegel?
Met Fixi kunt u online een melding doen als
u iets aantreft in de openbare ruimte wat niet
hoort. Alle meldingen komen centraal binnen en
worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.
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 Nieuwjaar
Het gemeentehuis in Margraten is gesloten van
donderdagmiddag 31 december 2020 vanaf
12.00 uur t/m vrijdag 1 januari 2021. Het
Servicepunt in 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.

Let op! Valse aanslagbiljetten
BsGW in omloop
Deze valse aanslagbiljetten lijken op het
aanslagbiljet van BsGW en zijn geadresseerd
aan ‘de bewoners’. Ze zijn echter niet van BsGW

afkomstig. Aanslagen van BsGW zijn altijd
persoonlijk aan u geadresseerd. Het (enige)
rekeningnummer van BsGW is:
NL 18 INGB 0002120407. Wees voorzichtig met
de post die u ontvangt en ga niet zonder meer
over tot betaling. Ga voor meer informatie naar:
bsgw.nl/nl/nieuws/let-op-phishing-brieven.

Reinigen van kolken
In de gehele gemeente worden vanaf 28 december aanstaande de kolken gereinigd. Eventueel
kunt u er rekening mee houden om uw voertuig
in de aangegeven periode niet op of voor een
kolk te parkeren.
Planning: Eijsden, Withuis, Mesch: periode 28
t/m 31 december 2020 en 4 t/m 5 januari 2021.
Oost Maarland, Gronsveld, Sint Geertruid:
periode 6 t/m 8 januari 2021.
Cadier en Keer: periode 11 t/m 13 januari 2021.
Margraten: periode 14 januari 2021.
Banholt, Mheer: periode 15 en 18 t/m 19
januari 2021.

Skatebaan in Mheer
De gemeente wil naast het trapveldje aan
De Gelimment in Mheer een skatebaan aanleggen. Voor de realisatie van deze skatebaan zijn
geen vergunningen nodig. Voor het aanleggen
van de skatebaan wordt de nabijgelegen
waterbuffer aangepast. Heeft u vragen? Mail
dan naar info@eijsden-margraten.nl.

Drie vragen aan
Mantelzorgers zorgen voor bijvoorbeeld een chronisch zieke partner, een
gehandicapt kind of een hulpbehoevende ouder, buur of vriend in hun
omgeving. Mantelzorg en werk combineren kan erg intensief en vermoeiend
zijn. Onze participatiecoach Simonetta
Vaccari vertelt hoe ze u kan helpen:
Wat als het even niet lukt?
“Mantelzorg kan soms ook leiden tot
overbelasting. Als mantelzorger kunt u
ondersteuning krijgen om overbelasting te
voorkomen en/of te verminderen. Daardoor
houdt u voldoening en plezier in het geven
van de zorg.”
Welke ondersteuning is er?
“Ondersteuning wil de gemeente zo dicht
mogelijk bij de mantelzorgers organiseren
om goed af te kunnen stemmen met andere
vormen van maatschappelijke ondersteuning,
met lokale initiatieven van professionals en
met informele zorg. Daarom is het goed om
als mantelzorger aan de bel te trekken als de
mantelzorgtaken op lange termijn niet vol te
houden zijn.”
Hoe kan ik hulp krijgen?
“U kunt contact met mij opnemen zodat ik u
kan helpen en u kan adviseren over de mogelijkheden. Samen komen we er wel uit.”
Mail naar Simonetta via
SimonettaVaccari@eijsden-margraten.nl.
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Bekendmaking
Vaststelling wijzigingsplan Schilberg 26 - 28 Noorbeek
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het college op 15
december 2020 het Wijzigingsplan Schilberg
26 - 28 Noorbeek ongewijzigd heeft vastgesteld
(planidentificatienummer
NL.IMRO.1903.WPSCHILBERG2628-VG01).
Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan ingediend. Ten opzichte van het
ontwerpwijzigingsplan zijn er geen wijzigingen
bij de vaststelling doorgevoerd.
In het bestemmingsplan Buitengebied 2009
inclusief 1e herziening 2010 is in artikel 12 lid
5 van de regels een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen, die het mogelijk maakt om de
bestemming Horeca te wijzigen in de bestemming Wonen. Omdat er geen horeca activiteiten
meer plaatsvinden in het pand Schilberg 26-28
wil de aanvrager de bestaande 2 bedrijfswoningen en het vakantieappartement in dit pand
van een horecabestemming wijzigen naar een
woonbestemming waarbinnen twee (reguliere)
woningen en een vakantieappartement zijn
toegelaten.

Het plangebied betreft de percelen kadastraal
bekend als gemeente Margraten, sectie X
nrs. 252,253,254 en 256. Het plan voorziet niet
in nieuwe bebouwing.
Het vastgestelde Wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 31
december 2020 tot en met 10 januari 2021 ter
inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te
Margraten. Voor inzage in het Wijzigingsplan
kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of
043 458 8488. Het vastgestelde Wijzigingsplan
en de bijbehorende stukken is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
(rechtstreekse link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.
WPSCHILBERG2628-VG01).
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht een zienswijze bij het college
naar voren hebben gebracht, kunnen binnen
de termijn van de terinzagelegging tegen het
besluit tot vaststelling van het Wijzigingsplan
beroep instellen.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het
besluit tot vaststelling van het Wijzigingsplan
treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen
die termijn- naast het indienen van beroep- een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Eijsden-Margraten, 30 december 2020
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

