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In beeld: Interactieve 
muurschildering in 
Noorbeek

Het voormalige schoolgebouw in Noorbeek 
is het decor van een bijzonder kunstproject. 
‘Mural’ kunstenaar Dave de Leeuw heeft er 
een interactieve muurschildering gerealiseerd. 
Het gebouw biedt tegenwoordig onderdak aan 
statushouders. Onlangs is een renovatie gestart, 
waarbij ook het woongenot niet is vergeten. De 
Leeuw heeft in samenwerking met de bewoners 
een kleurrijk werk gecreëerd dat staat voor 
hoop. Binnenkort start een vervolg kunstproject 
waarbij de inwoners van Noorbeek ook worden 
betrokken.

Drie vragen aan 

Op vrijdag 22 januari van 8.30 -9.30 uur 
organiseert ‘Open Brains’ een digitale 
bijeenkomst voor ondernemers die van-
uit de Cittaslow filosofie tips en ideeën 
delen om nieuwe verdienmodellen voor 
de fruitteelt nog beter te maken. Van-
uit de Fruitveiling in Margraten wordt 
er gesproken over het verwaarden van 
(rest)fruit. Onze Leefstijl medewerkster 
Sanne Minten vertelt:  

Wat is Cittaslow?
“Cittaslow is het internationale keurmerk 
voor gemeenten die op het gebied van leef-
omgeving, landschap, streekproducten, gast-
vrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie 
en behoud van identiteit tot de top behoren. 
Cittaslow is een manier van denken en doen. 
Bewustzijn van de waarde van de kwaliteiten 
van ons voedsel en innovatief, milieubewust 
en duurzaam ondernemerschap.”

Waarom via Open Brains?
‘’Open Brains is een platform dat stimuleert 
samenwerking, verbindt mensen en helpt 
innovatie een stap verder te komen.’’ Profes-
sionals in marketing, hightech, agrofood, 
duurzaamheid, business development en 
financiële dienstverlening zijn aanwezig.”
 
Hoe kan ik deelnemen?
“Je kunt gratis digitaal deelnemen via 
linkedin.com/showcase/open-brains. Meer 
informatie vind je via: www.openbrains.nl. 
Meer informatie over Cittaslow: 
www.cittaslow-nederland.nl.”

Nieuwjaarsdans - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

Zelden ging het ene jaar zo geruisloos over in 
het andere. En zelden waren velen van ons zo 
aan een jaarwisseling toe. Een nieuw jaar met 
nieuwe kansen. Zonder vuurwerk, dat wel, 
waardoor de drang om naar buiten te gaan er 
deze nieuwjaarsnacht niet was. En om eerlijk te 
zijn, ontbreekt die bij mij nog steeds.

In deze koude dagen keer ik liever naar binnen, 
op zoek naar zelfkennis en nieuwe inzichten. Ik 
denk dat velen van u dat herkennen. Wie ben ik 
eigenlijk? Waar sta ik voor? Wat gebeurt er in 
mijn organisatie, mijn school, mijn vereniging? 
We kijken collectief in de spiegel. Hoe mooi zou 
het zijn de bespiegelingen die dat oplevert, met 
elkaar te delen? 

Er gebeurt, in binnen- en buitenland, genoeg 
om over na te denken: de ontwikkelingen in de 
Verenigde Staten, protesten op het Malieveld, 
de Toeslagenaffaire. De kansenongelijkheid in 
het onderwijs en de omgang met vaccinatie. 
Ik hoop dat u de rust en ruimte vindt om over 
verandering dichtbij huis na te denken. Bij uzelf, 
uw buren of bij ondernemers die u een warm 
hart toedraagt. En dat u uw ideeën aan onze 
gemeenschap wilt voorleggen. 

Van spiegel naar platform: of u nu een goede 
ingeving heeft, of op zoek bent naar hulp of 
inspiratie. Een plek waar kwetsbaarheid wordt 
beantwoord met respect. Een ‘Aufvorderung 
zum Tanz’, waarbij we elkaar blijven vasthouden 
en samen het ritme van onze gemeenschap 
volgen. Danst u deze Nieuwjaarsdans mee? 
Het kan vanaf nu gewoon online op 
eijsden-margraten.nl/verenigtu. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Eén van de jeugdige bewoners helpt kunstenaar 

De Leeuw. 



Kort nieuws 

Nieuw: Meldpunt Fouten in 
Overheidsregistraties 
In Nederland gebruiken veel overheidsorgani-
saties uw gegevens. Het is dus belangrijk dat 
al die gegevens kloppen. Staat er toch een fout 
in een registratie? Dan moet deze snel worden 

Verenigt u: participatieplatform voor inwoners én ondernemers

Zoek je als vereniging hulp bij de orga-
nisatie van een online feestavond? Wil je 
samen met andere ondernemers naden-
ken over veilige en gastvrije oplossingen 
voor je gasten? Wil je graag iets doen 
tegen eenzaamheid? Dan kun je vanaf 
nu terecht bij Verenigt u: het nieuwe 
participatieplatform van Eijsden-
Margraten. Vanwege de coronamaat-
regelen ontmoeten we elkaar nu enkel 
online: in interactieve bijeenkomsten 
en vanaf 12 januari ook op een nieuwe 
website, waar we vraag en aanbod samen-
brengen en creatieve oplossingen delen: 
www.eijsden-margraten.nl/verenigtu

Van oproep tot oplossing
Op het platform Verenigt u kunnen vrijwilligers, 
inwoners en ondernemers van Eijsden-
Margraten hun vraagstukken delen en hulp 
aanbieden. Doeners, denkers en vragers zijn 
welkom om samen tot oplossingen te komen. 
Zo biedt de Sportraad uit Eijsden hulp bij de 
organisatie van sportieve ontmoetingen in de 
buitenlucht. En zijn Harmonie en drumband 
Diligentia uit Eckelrade en Fanfare Sint 
Gertrudis uit Sint Geertruid op zoek naar grond 
voor 200 bomen. 

via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OMGKOM01003-ON01.

Eijsden-Margraten, 13 januari 2021
Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné  Akkermans

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor:

het bouwen van een agrarische bedrijfsloods op 
het perceel, gelegen aan Ingberweg 3, 
6269  NG Margraten. De aanvraag betreft 
mede het verzoek tot afwijking bestemmings-
plan middels artikel 2.12 lid 1 onder a onder 
3° van de Wabo. Hiervoor dient de uitgebreide 
procedure te worden gevolgd.

De ontwerpbeschikking ligt op grond van 
paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf donderdag 14 
januari 2021 t/m woensdag 24 februari 2021 
ter inzage.

Tijdens de termijn van zes weken na publicatie-
datum kunnen door belanghebbenden schrifte-

lijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. 
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan 
het college van burgemeester en wethouders. 
Een zienswijze kan niet worden ingediend langs 
elektronische weg (e-mail, sms, etc.), behalve 
per telefax 043 458 8400.

Alle stukken liggen, ingaande van de dag na 
publicatiedatum, in het gemeentehuis ter 
inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt 
u contact opnemen met het KlantContactCen-
trum, telefoonnummer 043 458 8488.

In verband met de huidige maatregelen rondom 
het coronavirus kunnen we u de stukken digi-
taal aanbieden. Neem hiervoor contact op met 
het KlantContactCentrum.

Tevens is de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken digitaal te raadplegen 

Samen verantwoordelijk
Verenigt u is op verzoek van de gemeenteraad 
van Eijsden-Margraten ontwikkeld om herstel en 
hervorming te stimuleren, maar is bovenal een 
participatieplatform van en voor de gemeen-
schap. Hier delen we vraagstukken met elkaar 
en proberen we samen tot oplossingen te 
komen. 

Heb je zelf een hulpvraag? Of zet je je kennis en 
vaardigheden graag in om anderen te helpen? 
Laat dan van je horen: 
verenigtu@eijsden-margraten.nl.

hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in Over-
heidsregistraties kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij 
de organisatie waar het om gaat. Soms lukt 
dat niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij 

welke organisatie iemand moet zijn. Daarom is 
er vanaf nu het Meldpunt Fouten in Overheids-
registraties (MFO). Ga voor meer informatie 
over dit meldpunt naar de website van Rijks-
dienst voor Identiteitsgegevens via 
www.rvig.nl/mfo.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouwen agrarische 

bedrijfsloods, Ingberweg 3, 6269  NG Margraten



Om herstel en hervorming te stimuleren hebben 
we op verzoek van de gemeenteraad een nieuw 
platform ontwikkeld: Verenigt u. Een platform met 
en voor inwoners, ondernemers en verenigingen 
in Eijsden-Margraten. Een plek die mensen met 
elkaar verbindt in kleine en grote vraagstukken. 
We beginnen klein en groeien langzaam groter. 
Zo bouwen we samen aan nieuw perspectief. 

Verenigt u! wordt ontwikkeld in samenwerking met de gemeente 
én de gemeenschap van Eijsden-Margraten. 

We hebben 
elkaar gemist, het 

afgelopen jaar. 
Als mens hebben we de ander nodig. Voor emotionele 
en praktische steun, een arm of een troostend woord. 

Omdat we samen verder komen dan alleen.

eijsden-margraten.nl/verenigtu

De omstandigheden hebben ons het afgelopen 
jaar onder druk gezet, maar ze hebben ons niet 
klein gekregen. We zijn ouder, wijzer én creatiever 
geworden. We zijn bereid gebleken de ander in 
ons hart te sluiten en de helpende hand te 
bieden. We hebben ons sterk gemaakt voor 
iedereen die net dat extra steuntje nodig hee . 
Nu kijken we, hoewel de storm nog niet is 
gaan liggen, hoopvol vooruit. 

Verenigt u!
↓

Denk
mee

Leef
mee

Doe
mee


