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Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl
Jeugd aan zet: oproep aan 
jongeren 
Dit is een bericht voor alle jongeren van 10 tot 
25 jaar in Eijsden-Margraten. Mis jij je vrienden 
ook en verveel je je in deze coronatijd? In 
Eijsden-Margraten is de jeugd aan zet!
Heb jij een goed idee voor een leuke activiteit? 
Dan gaan we die samen organiseren. Denk 
wel even aan de voor jou geldende corona-
maatregelen. Stuur een korte omschrijving van 
je idee, samen met je contactgegevens vóór 
1 februari naar: 
jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl. 

Drie vragen aan 

“In Eijsden-Margraten vinden we het 
belangrijk dat iedereen zich thuis 
voelt en zo goed mogelijk kan deel-
nemen aan de samenleving. Daarom 
is vorig jaar ‘Taalthuis´ gestart, het 
online taalcafé van gemeente Eijsden-
Margraten. Een plek voor mensen die 
hun Nederlands willen verbeteren óf 
anderen hierbij willen helpen”, vertelt 
beleidsmedewerker kunst & cultuur 
Maureen Bachaus.

Wat doet ‘Taalthuis’ precies?
“Het is een plek voor iedereen die behoefte 
heeft zijn of haar Nederlands te verbeteren. 
Het opbouwen van sociale contacten is hierbij 
net zo belangrijk. Tijdens gezellige gesprek-
ken werken mensen ongemerkt aan hun 
taalvaardigheid.”

Is ‘Taalthuis’ coronaproof?
“Ja, we organiseren elke woensdagavond een 
digitale bijeenkomst. Als het weer mogelijk is, 
organiseren we weer fysieke bijeenkomsten. 
Maar het online taalcafé blijft ook actief.”
 
Hoe meld ik me aan?
“Inmiddels is er een enthousiast team van 
deelnemers en vrijwilligers. Er is echter altijd 
ruimte voor nieuwe mensen. Dus wilt u wer-
ken aan uw Nederlands óf vindt u het juist 
leuk om de Nederlandse taal over te brengen 
aan anderen? Stuur dan uw contactgegevens 
o.v.v. deelnemer óf vrijwilliger naar: 
buurtcoach@eijsden-margraten.nl.”

Aandacht is het nieuwe goud - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

Met de nieuwe avondklok wordt onze wereld 
weer een beetje kleiner. Onze actieradius wordt 
geknot, er kan nog minder, en dat haalt in de 
meesten van ons niet het beste naar boven. 
We hebben perspectief nodig, een horizon om 
ons op te richten. Al bieden de maatregelen het 
uitzicht van gezondheid, velen voelen zich in 
hun leven te zeer belemmerd. 

Door alle beperkingen heeft eenzaamheid een 
enorme loop genomen, onder ouderen én jonge-
ren. Met de eerste groep sprak ik afgelopen 
week tijdens een online bijeenkomst. De zorgen 
zijn groot, zeker omdat eenzaamheid niet altijd 
zichtbaar is. Maar er zijn ook lichtpuntjes. 
Mooie verhalen en verrassende oplossingen die 
ons via het platform Verenigt u, in online sessies 
én op de website, bereiken. 
Zoals ideeën voor informele zorggroepen of 
computerlessen, waardoor ook ouderen met 

digitale middelen contact kunnen houden. 
Fietsmaatjes en gezamenlijke koffiepauzes. Of 
neem het verhaal van de kersverse weduwnaar, 
zonder familie in de buurt. Thuiszorg is er niet, 
want zelfredzaamheid is zijn trots, al houdt die 
de eenzaamheid niet op afstand. Wat is het dan 
fijn dat de nieuwe overburen spontaan opstaan 
en hun eigen invulling geven aan Dichtbij het 
leven: met aandacht. 

Niet zwijgen, maar aandacht is goud. De kleine 
ontmoeting, het één-op-één-contact. Misschien
gaan we ‘s avonds werken en overdag de 
natuur in, kuieren met de buurman. Juist de 
kleinschaligheid maakt het contact intens, en 
dat kan prima thuis. Misschien heeft u zelf nog 
een idee of kent u een initiatief. Laat het ons 
weten op verenigt-u.nl. Dan kijken ook wij als 
gemeente naar wat er wél kan.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester



Uitgelicht: Op zoek naar Cittaslow ambassadeurs 

Cittaslowgemeenten onderscheiden zich 
met specifieke kwaliteiten die bijdragen 
aan onze kwaliteit van leven. Ze delen 
een passie voor leefomgeving, land-
schap, streekproducten, gastvrijheid, 
milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en 
behoud van eigen identiteit. 

Sinds 2016 heeft gemeente Eijsden-Margraten 
het keurmerk Cittaslow. Dit keurmerk staat voor 
de authenticiteit van onze kernen, monumen-
ten, cultureel erfgoed en onze ambachtelijke en 
heerlijke streekproducten. Vanuit het hart en 
vanuit ons DNA zijn wij Cittaslow. Als gemeente 
zijn wij daar trots op en delen wij dit graag met 
onze ondernemers, verenigingen, organisaties, 
inwoners en bezoekers.

Dit jaar gaan wij samen op weg om de Citta-
slowgedachte nog meer te onderstrepen en be-
leven. In het vroege voorjaar worden de eerste 
Cittaslow ambassadeurs bekend gemaakt. Dit 
zijn ondernemers, verenigingen en organisa-
ties die de kernwaarden van Cittaslow op een 
positieve manier uitdragen en vertegenwoor-
digen. Dat vinden we als gemeente belangrijk. 
Daarom dragen we het internationale Cittaslow 
keurmerk. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor 
hebben we jullie nodig. We willen graag initia-
tiefnemers, die zich herkennen in deze waarden, 
verbinden en steunen. 

Wilt u ambassadeur worden of iemand aandra-
gen? Stuur dan voor 1 maart een reactie naar 
cittaslow@eijsden-margraten.nl.

Vanaf 1 maart tijdelijk parkeerverbod Sterre der Zeestraat Termaar

Tijdens een eerder project in de Sterre 
der Zeestraat was er tijdelijk een 
parkeerverbod aan een zijde van de 
straat. Bewoners hebben dit als prettig
ervaren en wensen dit structureel in 
te voeren. De gemeente wil hier graag 
gehoor aan geven en gaat dit eerst 
onderzoeken.

Metingen
Om te controleren of het hard rijden geen 
negatieve invloed heeft, gaan wij eerst diverse 
metingen uitvoeren. Een eerste meting wordt 
als nulmeting uitgevoerd in de huidige situatie. 

Aansluitend wordt vanaf 1 maart 2021 aan een 
zijde van de straat een parkeerverbod ingesteld. 
Na het instellen van het parkeerverbod wordt 
nogmaals gemeten om te bekijken of er niet 
harder gereden wordt dan in de oude situatie. 
Het instellen van het parkeerverbod geldt voor 
een proefperiode van 4 maanden.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze meting? Bel dan met 
Dhr. Heijnen of Dhr. Loontjens via het algemeen 
telefoonnummer 043 458 8488. Of stuur een 
e-mail naar info@eijsden-margraten.nl.

Kort nieuws 

BsGW mag WOZ-beschikkingen 
en OZB-aanslagen verzenden
De Waarderingskamer heeft ingestemd met 
het bekend maken van de WOZ-waarden voor 
2021 voor inwoners en bedrijven van alle 
deelnemende gemeenten in BsGW. Deze WOZ-
waarden worden getaxeerd naar de feitelijke 
waarde van het voorgaande jaar op 1 januari 
2020. Met deze instemming geeft de Waarde-
ringskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden 
door BsGW voldoen aan de gestelde wettelijke 
eisen. De Waarderingskamer controleert elk jaar 
of de belastingsamenwerking en gemeenten 
taxaties van onroerende zaken zoals huizen 
goed uitvoeren.

Nu de Waarderingskamer heeft ingestemd 
met het bekend maken van de WOZ-waarden 

kan BsGW de belastingaanslagen voor 2021 
opmaken. Deze belastingaanslagen worden in 
de tweede helft van februari verstuurd. Meer 
informatie vindt u op bsgw.nl/nl.

Subsidie voor rijksmonumenten 
met woonfunctie
Bent u particuliere eigenaar van een rijks-
monument met woonfunctie? Dan kunt u subsi-
die aanvragen voor instandhoudingskosten die u 
in 2020 gemaakt hebt. Van 1 maart tot 30 april 
kunt u de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed: 
cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-
woonhuismonumenten. Het digitaal portaal 
gaat vanaf 1 maart online.

Berichten over uw buurt
Wilt u makkelijk en snel de meest recente lokale 
en regionale bekendmakingen ontvangen? 
Via enkele stappen kunt u zich inschrijven voor 
de gratis e-mailservice bekendmakingen. Hier-
mee ontvangt u besluiten en andere berichten 
die ondermeer door gemeenten, provincies en 
waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd 
worden. 

U kunt het type bericht instellen en van welke 
organisatie u deze berichten wenst te ontvan-
gen. Ga naar overheid.nl/attenderingsservice.



2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet 
 wordt de werkgever die de hierboven 
 vermelde, hem/haar opgelegde verplichting 
 niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten 
 hoogste veertien dagen of geldboete van de 
 tweede categorie.

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De burgemeester van Eijsden-Margraten herin-
nert in verband met de op woensdag 17 maart 
2021 te houden verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de 
onderstaande bepalingen van de Kieswet.
1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere 
 werkgever verplicht te zorgen, dat iedere 

 stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar
 in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt 
 om aan de verkiezingen deel te nemen, voor 
 zover hij/zij dat niet buiten zijn/haar werkuren 
 kan doen en mits de kiezer niet meer dat 
 twee uur verhinderd is zijn/haar arbeid te 
 verrichten.
   

Verplichting werkgever

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt 
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van 
de leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer 
is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in 
een willekeurig stembureau in Nederland.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
     
A. Schriftelijke aanvraag
  1. Bij het KlantContactCentrum (KCC) 
  van de gemeente zijn kosteloos formu-
  lieren verkrijgbaar voor verzoekschriften 
  om in een willekeurig stembureau aan 
  de stemming te mogen deelnemen. Ook 
  kunt u deze formulieren downloaden van 
  de website www.eijsden-magraten.nl.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas 

  (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk 
  op vrijdag 12 maart 2021 vóór 17.00 uur
  door de kiezer worden ingediend bij de 
  burgemeester van de gemeente, waar hij/
  zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer 
  is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, 
  wanneer het de verzoeker is toegestaan 
  om bij volmacht of per brief aan de stem-
  ming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
  kiezerspas verstrekt.
 
B. Mondelinge aanvraag
  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van 
  de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 
  maart 2021, vóór 17.00 uur de stempas 
  over te leggen bij het KlantContact-

  Centrum (KCC) van zijn/haar woonplaats 
  waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 
  als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, 
  wanneer het de verzoeker is toegestaan 
  om bij volmacht of per brief aan de stem-
  ming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een 
  kiezerspas verstrekt.
 
 Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij 
 verlies niet worden vervangen. Als u gaat 
 stemmen moet u naast uw kiezerspas ook 
 een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u 
 zich niet kunt identificeren mag u niet stem-
 men.
 

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt 
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van 
de leden van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal op woensdag 17 maart 2021 een 
kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag  
volmachtbewijs 
  1. Bij het KlantContactCentrum (KCC) 
  van de gemeente zijn kosteloos formulie-
  ren verkrijgbaar voor de verzoekschriften 
  om bij volmacht te mogen stemmen. Ook 
  kunt u deze formulieren downloaden van 
  de website www.eijsden-margraten.nl.
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 
  12 maart 2021 vóór 17.00 uur door de 
  kiezer worden ingediend bij de burge-
  meester van de gemeente, waar hij/zij op 
  maandag 1 februari 2021 als kiezer is 
  geregistreerd.
  Het verzoekschrift kan niet worden inge-
  diend door de kiezer aan wie al een 
  kiezerspas is verstrekt of door de kiezer 
  aan wie het is toegestaan om per brief te 
  stemmen.
  3. Degene die zich bereid heeft verklaard als 

  gemachtigde op te treden, moet op maan-
  dag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregis-
  treerd binnen het gebied waarvoor de 
  verkiezing geldt.
  4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 
  gemachtigde een volmachtbewijs.
  5. Een volmachtgever is niet bevoegd de 
  volmacht in te trekken of zelf aan de 
  stemming deel te nemen.
 
B. Machtiging  door overdracht van de 
stempas of kiezerspas
  1. De kiezer kan een andere kiezer die in 
  dezelfde gemeente als kiezer is geregis-
  treerd, machtigen om voor hem/haar te 
  stemmen.
  2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde 
  van de stempas of kiezerspas en laat de 
  kaart door de gemachtigde medeonder-
  tekenen.
  3. De kiezer draagt de, aldus in een 
  volmachtbewijs omgezette, stempas of 
  kiezerspas aan de gemachtigde over.
  4. Tevens moet de kiezer een kopie van een 
  geldig identiteitsbewijs aan de gemachtig
  de meegeven. Deze kopie moet de 
  gemachtigde aan de voorzitter van het 
  stembureau laten zien.

  5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs 
  omgezette stempas of kiezerspas, kan tot 
  en met de dag van de stemming.
  6. Een volmacht die is verleend door over-
  dracht van de stempas of kiezerspas kan,
  tot het uitbrengen van een stem door de 
  gemachtigde, door de volmachtgever 
  worden ingetrokken.
 
  Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) 
  volmachten aannemen. De volmachtstem 
  dient tegelijk met de eigen stem te wor-
  den uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het 
KlantContactCentrum (KCC), Amerikaplein 1, 
6269 DA Margraten.

Eijsden-Margraten, 27 januari 2021
De burgemeester voornoemd,
Dieudonné Akkermans



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Lockdown verder aangescherpt 
 

We maken ons grote zorgen over nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de extra besmettelijke Britse variant.  
Tot en met zeker 9 februari zijn aanvullende maatregelen nodig om de varianten onder controle te krijgen.

23 januari 2021

Heb je klachten? 

Blijf in thuis- 
quarantaine. 

Ontvang geen  
bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten. Onder 
andere examens, praktijklessen en 
onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd. 
 
 
Kinderopvang dicht. 
 
 
Er is noodopvang voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen 
en kinderen in een kwetsbare 
positie.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Publiek toegankelijke locaties

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten. Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok. 

Vervoer en reizen

Blijf zoveel mogelijk thuis.  
 
 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 
 
 
Blijf in Nederland en boek geen reis 
naar het buitenland t/m 31 maart. 

Onder andere musea, bioscopen en 
bibliotheken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht, 
bestellen bij restaurants mogelijk 
en evenementen verboden. 

* De maatregelen voor onderwijs en kinderopvang 
gelden tot en met 7 februari.

Niet-essentiële winkels dicht.  
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.Ontvang thuis max. 1 persoon per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

 .


