IJspret - woord van de burgemeester
Beste inwoner,
Van jongs af aan ben ik gek op schaatsen. Niet
dat ik zelf op het ijs sta. Nee, ik vind het heerlijk
om naar schaatsen te kijken. Ik was buiten zinnen toen mijn grote held Kees Verkerk in 1966
wereldkampioen werd, en in 1967 weer. Nog
steeds kennen veel mensen mij bij de bijnaam
die ik toen kreeg: Kees. Hij lag mijn vriendjes
net wat makkelijker in de mond dan Dieudonné.
Nu het vriest dat het kraakt komen die herinneringen boven. De spontane initiatieven voor
schaatsbanen in de kernen bewijzen het: ik ben
niet de enige wiens hart sneller klopt als de
temperatuur daalt. Het doet ons goed, die frisse
winterlucht. Blauw van de kou genieten op het
ijs. Of, als u niet zo’n schaatser bent, gewoon
van Koning Winter.

ieder geval genoeg buiten. Eén van hun gymleraren heeft ze uitgedaagd in totaal 100 km te
wandelen. De afgelopen week heb ik in onze
gemeente al verschillende prijzen uitgereikt. Iemand had 460 km gelopen, een ander meer dan
5600 hoogtemeters afgelegd. Ik stond versteld
van alle jeugdige energie.

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2021.
Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen.
Beleidsadviseur financiën Johan Custers
vertelt ons meer:

Onze buitendienst helpt intussen met het afzetten van pleintjes, zodat onze jeugd tot 17 jaar
buiten in het dorp kan spelen. Even geen beeldscherm voor de neus, maar een witte, wondere
wereld. Even proeven aan een volkssport waarin
we onszelf van onze beste kant laten zien:
spontaan, authentiek, zij aan zij. Een sport die
verbroedert en het mooiste in onze samenleving
bovenhaalt. Geniet ervan!

Wie stuurt de belastingaanslag?
“U ontvangt de belastingaanslag van BsGW
(Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen). Onze gemeente werkt
op het gebied van belastingen samen met
andere Limburgse gemeenten en Waterschap
Limburg.”

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

De leerlingen van het Sophianum komen in

Is mijn woning meer waard geworden?
“Verkoopcijfers van het kadaster tonen aan
dat de huizenprijzen blijven stijgen. Misschien
is deze stijging voor u reden om uw WOZwaarde te controleren en mogelijk bezwaar
te maken. Bel dan eerst rechtstreeks met
de taxateur van BsGW via 088 8420 420
en houdt uw burgerservicenummer (BSN)
bij de hand. Hij vertelt u met welke zaken
rekening is gehouden bij de waardebepaling.
Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig.
U bespaart veel tijd en u voorkomt onnodige
kosten.”
En als er toch een bezwaar nodig is?
“Bezwaar maken doet u gratis en gemakkelijk via www.bsgw.nl / Mijn BsGW. U heeft
daar zes weken de tijd voor, vanaf de datum
(dagtekening) die op het aanslagbiljet staat.”

IJspret voor leerlingen van Basisschool Maurice Rose in Margraten.

Spek en eieren voor
carnavalsverenigingen

Foto Ralph Sluysmans

Drie vragen aan

Dit jaar geen gemeenteprins, geen carnavalszittingen, geen sleuteloverdracht en geen
optochten. Door het coronavirus zitten we thuis.
Toch laten we carnaval niet zomaar voorbij
gaan. De gemeente heeft alle carnavalsverenigingen 111 eieren en spek aangeboden.
Een kleine bijdrage om toch samen, maar op
afstand, carnaval te vieren. Op donderdag
12 februari werd het eerste spek en ei door
burgemeester Akkermans aangeboden aan de
gemeenteprins van 2020, Barry I en prinses
Tessa II van CV De Hèvers uit Noorbeek.
Lees meer op www.verenigt-u.nl.
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Uitgelicht: Werkzaamheden fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden
Deze, voor onze gemeente belangrijke,
verbindingsweg wordt voor alle gebruikers veiliger gemaakt. Vooral het
nieuwe vrijliggende fietspad maakt deze
weg verkeersveiliger voor fietsers en
voetgangers. Het tracé van het nieuwe
fietspad is vanaf Moerslag tot aan de
Scheelbergsweg al duidelijk zichtbaar.
Voortgang
Het asfalt van de bestaande rijbaan is grotendeels verwijderd. Een groot gedeelte van

de rijbaan is ontgraven en is de fundering
aangebracht. Gelijktijdig met de aanleg van het
fietspad wordt de hoofdleiding en huisaansluitingen van de waterleiding vernieuwd.
Meer weten?
Wekelijkse updates van de werkzaamheden
kunt u volgen via de Heijmans BouwApp,
‘Fietspad Bukel’. Deze app is gratis te downloaden via de app store of Android Play store. Of
ga naar onze website via de zoekfunctie: aanleg
fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden.

Foto: Een deel van het tracé.

Rectificatie spelregels voor hondenbezitters
In dit weekblad, editie 20 januari, stond bij het
artikel niet vermeld dat honden niet op particulier terrein waaronder ook weilanden
mogen komen.
Honden horen niet op particuliere terreinen
waaronder ook weilanden. Honden verstoren
het vee. Daarnaast kan hondenpoep gevaarlijk
zijn voor de dieren die ermee in aanraking
komen. Honden spelen een belangrijke rol bij
het overbrengen van Neospora-infecties over

runderen. De parasiet Neospora caninum geldt
wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van
abortus onder runderen, waarbij de vrucht in de
baarmoeder wordt afgestoten. De hond wordt
er zelf niet ziek van, maar brengt de parasiet
wel via zijn ontlasting over op rundvee zoals
koeien.
Natuurgebieden
Honden mogen niet los lopen in natuurgebie-

den en in sommige gevallen de wandelpaden
die aansluiten op deze natuurgebieden. In de
natuurgebieden doet u dus de hond aanlijnen
en de hondenpoep opruimen. Op die manier
worden zowel het kwetsbare landschap als de
in het wild levende dieren beschermd.
Op onze website vindt u de spelregels waar uw
hond wel of niet mag loslopen en kunt u dit in
een handig overzicht downloaden:
www.eijsden-margraten.nl/hondenbeleid.

Bent u supporter van lokaal voedsel?
De werkgroep Korte Keten Zeker (W)Eten
organiseert samen met de gemeente EijsdenMargraten een digitale bijeenkomst om met u
te praten over de mogelijkheden en uitdagingen
om meer te doen met lokale voeding. Hebt
u een initiatief, een idee of bent u gewoon
geïnteresseerd? U bent maandag 22 februari
van 17.30-18.30 uur, van harte welkom om mee
te praten.

over hun initiatieven en drempels met lokaal
voedsel. Ook burgemeester Dieudonné Akkermans en wethouder Gerry Jacobs zijn aanwezig
en horen graag uw initiatief of idee.
De werkgroep Korte Keten Zeker (W)Eten zet
zich in voor meer bekendheid van de lokale producenten. Zie ook de oproep ‘Samen producenten op de kaart zetten’ op www.verenigt-u.nl.

Initiatieven

Samen laten we Eijsden-Margraten en de regio
bloeien en groeien. Wilt u meepraten op 22
februari? Aanmelden kan via

Magiel van de Wall (Puur van de Wall) en Inge
Baars (Natuurlijke Tuinderij Langdaele) vertellen

lokaalvoedsel@eijsden-margraten.nl of via
korteketenzekerweten@gmail.com.

Aanmelden

Kort nieuws
Heuvelland in beweging
De gemeenten Eijsden-Margraten, GulpenWittem en Valkenburg aan de Geul hebben
samen het regionale sportakkoord ‘Heuvelland
in beweging’ opgesteld. Op 8 februari is dit door
86 supporters ondertekend. De gemeenten gaan
nu samen met de lokale verenigingen, zorg- en
gezondheidspartners, scholen, welzijnspartners
en sport- en beweegaanbieders aan de slag om
de ambities uit te voeren.
Lees meer op:
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Verantwoord op weg in het
Heuvelland. Denkt en doet u mee?
Het Heuvelland nodigt ons uit om te wandelen,
te sporten, vakantie te vieren, te wonen en te
werken. We willen ervan blijven genieten.
Denk mee
Hoe kunnen verschillende gebruikers blijven genieten van het Heuvelland? Welke maatregelen
zullen het meeste effect hebben? En aan welke
maatregelen wilt u zelf een bijdrage leveren?
Neem een paar minuten de tijd en vul zeven
vragen in op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/
verantwoordopweg.
U kunt reageren tot en met 21 februari 2021.

Ouderen vanaf 70 jaar gratis naar
vaccinatielocaties
Ouderen vanaf 70 jaar zonder Omnibuzz pas
reizen gratis naar de locatie waar ze gevaccineerd worden tegen corona. Dit gratis vervoer
geldt bij de eerste en (als nodig) tweede
vaccinatie. Reserveren kan telefonisch via
0900 0699.
Lees meer informatie op:
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Felicitaties voor leerlingen Sophianum 100k challenge
Woensdag 10 februari en donderdag 11
februari 2021 gingen maar liefst acht
(loco)burgemeesters persoonlijk de winnaars van de Sophianum 100k challenge
huldigen. Ook burgemeester Akkermans
overhandigde de attenties en prijzen
persoonlijk aan de deur bij de winnaars.
De 100k challenge is op dit moment dé
uitdaging om middelbare scholieren tijdens de lockdown in beweging te houden.

Van harte gefeliciteerd!
Burgemeester Akkermans feliciteerde Jochem
en Roxanne van Ameln, Joep Mostard, Andy
Conjarts, Loeke Pinckers en Lieke van de Waarsenburg uit Margraten. Timo Custers en Imke

Toisfontaine uit Banholt en Danique Notermans
uit Noorbeek.

Sophianum 100k challenge
Een docent van het Sophianum, scholengemeenschap in het Heuvelland, heeft deze challenge in het leven geroepen. En wat een succes!
Leerlingen, (groot)ouders, docenten en overige
familieleden kwamen massaal in beweging.
De 100k challenge heeft inmiddels in diverse
varianten navolging gekregen op middelbare
scholen en zelfs universiteiten in heel Nederland. Duizenden scholieren en studenten
nemen momenteel deel aan soortgelijke sportieve uitdagingen.
Meer informatie: www.sophianum.nl.

Burgemeester Akkermans feliciteerde de winnaars
aan huis.

