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Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl
In beeld: wandel je fit!

Het lenteweer komt eraan en buiten wandelen 
is dan heerlijk. Zeker in ons prachtige Heuvel-
land. Elke dag een wandeling maken is belang-
rijk voor de fysieke en mentale gezondheid. 
U krijgt meer energie, het helpt u om te ont-
haasten en verbetert uw creativiteit. 
Heeft u af en toe wat extra motivatie nodig? 
Of wilt u het wandelen wat interessanter 
maken? Download de Ommetje-app van de 
Hersenstichting in de Google Playstore of 
Appstore. 

Drie vragen aan 

Het voormalige Groene Kruisgebouw 
heeft lange tijd grotendeels leeg-
gestaan, maar is dankzij een groep in-
woners klaargemaakt voor een nieuwe 
toekomst. ‘Sociaal Centrum Eijsden’ is 
nu een plek voor ontmoeting, 
gezelligheid, ondersteuning en talent-
ontwikkeling. Vrijwilliger Maureen van 
Brandenburg: “Sociaal Centrum Eijsden 
is klaar voor gebruik. Door de corona-
maatregelen kunnen we niet zoveel 
activiteiten organiseren als we zouden 
willen, maar gelukkig kunnen we nu 
wel aan de slag in de tuin!”

Wat gaat er gebeuren?
“We willen dat niet alleen het pand, maar 
ook de tuin mensen uitnodigt om samen 
dingen te ondernemen. Daarom gaan we een 
sier- en moestuin aanleggen die aanzet tot 
bewegen, ontdekken, proeven en tuinieren. 
Verder gaan we gebruik maken van oude 
materialen uit het pand om moestuinbakken, 
een tuinkamer en een tuinhuis te bouwen.”

Kan ik helpen?
“Houdt u van tuinieren en/of klussen? Dan 
kunnen we uw hulp vanaf maart goed gebrui-
ken! Uiteraard houden we daarbij rekening 
met de actuele coronamaatregelen.” 
 
Waar kan ik me aanmelden?
“Wilt u meehelpen? Stuur dan een mailtje 
naar info@sceijsden.nl. U bent van harte 
welkom!”

Tijd voor bezinning - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

Met een uitzonderlijk Vastelaovend is de vasten-
tijd van start gegaan. Veertig dagen van vasten 
en bezinning, als voorbereiding op het Paas-
feest. Een tijd waarin christenen hun dagelijks 
leven overdenken. Door af te zien van overma-
tige spijs en drank, van vlees en vis op sommige 
dagen, van roken of andere ‘geneugten’. 

Afzien van genoegens, stilstaan bij het leven 
van alledag: het afgelopen jaar hebben we er 
vaak over gesproken. Niet omwille van het ge-
loof, maar gedwongen door een virus dat onze 
wereld nog steeds tot stilstand dwingt. We zien 
weer wat écht belangrijk is: onze gezondheid, 
de vrijheid om elkaar te ontmoeten. Klaarstaan 
voor je naasten. 

De 40 dagen durende vastentijd kan beschouwd 
worden als een een soort van voorjaarsschoon-
maak voor lichaam en ziel. Het doel is dat wij 

innerlijk zuiver en helder worden en de wereld 
bewuster waarnemen. Het is het beginstadium 
van de verlichting.

Toch is het jammer dat de vastentraditie zo 
weinig leeft. Het échte vasten, zoals onze 
islamitische dorps- en landgenoten doen, ken-
nen we nauwelijks nog. Terwijl het principe zo 
waardevol kan zijn. Ik heb zelden zo genoten 
van een pilsje op het terras dan afgelopen zo-
mer, toen dat weer mocht. Vrij naar De Dijk: als 
het er niet is, weet een mens pas wat het mist. 
Het kan geen kwaad onszelf daar af en toe aan 
te herinneren. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester



Ons energiesysteem is aan het veran-
deren. Van fossiele energie (aardolie, 
aardgas, kolen) naar een systeem van 
hernieuwbare energie, zoals wind- en 
zonne-energie. Deze verandering heet de 
energietransitie.  Gemeente Eijsden-
Margraten nodigt u uit om op 3 maart 
deel te nemen aan een digitale master-
class over de energietransitie en over 
zonne- en windenergie.

Energietransitie
De energietransitie biedt kansen. Bijvoorbeeld 
voor de lokale economie, werkgelegenheid, 
het tegengaan van klimaatveranderingen of 
om de natuur meer ruimte te geven. Ook zorgt 
de transitie voor uitdagingen. Bijvoorbeeld het 

betaalbaar houden van de energierekening en 
de impact van zonne- en windenergie op het 
landschap. Er moeten keuzes gemaakt worden 
waarbij alle belangen zorgvuldig worden afge-
wogen. Dit zijn keuzes die nu gemaakt worden 
maar op de lange termijn invloed hebben. Tij-
dens de masterclass leert u van experts wat de 
energietransitie betekent voor onze gemeente 
en wat de mogelijkheden en beperkingen van 
zonne- en windenergie zijn.  

Masterclass zonne- en wind-
energie 
De digitale masterclass vindt plaats op 3 maart 
van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis. 
U kunt zich aanmelden via 
www.eijsden-margraten.nl/res.

Overlast stoken van hout

Een brandend haardvuurtje vinden veel 
mensen gezellig. Helaas is de rook slecht 
voor het klimaat en ongezond voor u en 
uw omgeving. 

Het stoken van hout veroorzaakt luchtvervuiling 
zoals fijnstof en kan ook stankoverlast geven. 
Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Daar-
naast is rook vaak een probleem voor mensen 
die last hebben van hun luchtwegen. Wilt u 
rekening houden met uw buren? Laat de open 
haard of houtkachel dan uit als het windstil of 
mistig is.

Alternatieven
Wilt u toch genieten van houtvuur, kies dan 
voor een pelletkachel. Bij matig gebruik draagt 

een pelletkachel beperkt bij aan de luchtver-
ontreiniging. In ieder geval een stuk minder 
dan gewone houtkachels. Bovendien vliegt bij 
een gewone houtkachel 20 tot 40 procent van 
de warmte zo de schoorsteen uit. Bij een open 
haard is dit zelfs 90 procent.

Meer informatie?
Meer informatie en tips over het stoken van hout
vindt u op de website www.milieucentraal.nl.

Uitgelicht: digitale Masterclass zonne- en windenergie

Korte Keten Zeker (W)Eten brengt lokale verkooppunten in beeld

Burgerinitiatief Korte Keten Zeker (W)
Eten zet zich in om burgers te verbinden 
met lokale boeren en voedselmakers. 
Een goed overzicht van verkooppunten 
helpt consumenten om de weg te vinden 
naar lokaal voedsel en helpt boeren en 
voedselproducenten om zichtbaarder en 
bekender te worden in de regio.

Overzicht lokale verkooppunten
Om de lijst met verkooppunten zo volledig 
mogelijk te maken, vraagt het burgerinitiatief 
boeren, voedselproducenten en andere verko-
pers van lokaal voedsel om hun informatie te 
delen. Denk aan een korte bedrijfsomschrijving, 

meer informatie over de producten en openings-
tijden. Vul de korte vragenlijst in via dit nieuws-
bericht op www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Het overzicht van lokale verkooppunten wordt 
via weekblad De Etalage, onze website, social 
media en de digitale nieuwsbrief van gemeente 
Eijsden-Margraten verspreid. Samen kunnen we 
zorgen voor meer lokaal voedsel op het bord in 
gemeente Eijsden-Margraten en de regio.

Meer informatie?
Neem dan contact op via 
korteketenzekerweten@gmail.com of 
lokaalvoedsel@eijsden-margraten.nl.



Zit je thuis en verveel je je? Dan hebben wij een leuke oplossing voor jou!

Jeugd aan zet organiseert twee escaperooms voor jongeren uit de

gemeente Eijsden-Margraten. Je kunt je met meerdere personen

aanmelden of individueel. Voor jongeren die zich alleen aanmelden, stellen

wij een groep samen.
 

Aanmelden kan via jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl onder vermelding

van je naam, woonplaats, leeftijd en het aantal personen

waarmee je deelneemt. Deelname is gratis.

 18 t/m 25 jaar
Online escaperoom

4-5 personen

12 t/m 17 jaar
Escape box (fysiek)

4-5 personen

Parkeerverbod Sterre der Zeestraat 
Termaar

Vanaf 1 maart 2021 wordt aan een zijde van 
de straat een parkeerverbod ingesteld. 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. 
Om te controleren of het harder rijden tijdens 
het parkeerverbod geen negatieve invloed 
heeft, worden er diverse metingen gedaan. Het 
instellen van het parkeerverbod geldt voor een 
proefperiode van 4 maanden. Meer informa-
tie: eijsden-margraten.nl zoekfunctie werk in 
uitvoering. 

Kort nieuws 

Aangepaste dienstregeling buurt-
bussen
Vanwege het coronavirus rijden de buurtbus-
sen van Stichting Buurtbusproject Valkenburg-
Margraten sinds maart 2020 niet meer. Er is nu 
een beperkte dienstregeling voor lijn 791 en 
793, het traject Eijsden, St. Geertruid, Mheer, 
Banholt, Margraten, Scheulder, Sibbe, Valken-
burg, Houthem en Meerssen. 
Lees meer over de aangepaste dienstregeling en 
voorwaarden op eijsden-margraten.nl/nieuws.

Militaire oefening van 1 t/m 5 maart 
2021
In Eijsden-Margraten is er een oefening voor 
militairen van de Koninklijke Landmacht en 
de Belgische krijgsmacht. De oefening wordt 
ondersteund door 5 militaire wielvoertuigen. 
Op 3 maart is er een aparte oefening voor 
militairen van de Koninklijke Landmacht. Ook 
deze oefening wordt ondersteund door enkele 
militaire wielvoertuigen. Er wordt tijdens de 
oefeningen geen gebruik gemaakt van (oefen)
munitie. Als er door de oefening schade ont-
staat, kunt u dit melden via 
JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien mogelijk 
kenteken, plaats, datum en tijd.



Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten

Overwegende dat: 
voor de te houden verkiezing van de Tweede 
Kamer op 17 maart 2021:

•	 stemlokalen	aangewezen	moeten	worden	
 voor de early voting op 15 en 16 maart 
 2021;
•	 inleverpunten	voor	het	inleveren	van	brief
 stemmen ingericht dienen te worden;
•	 een	lokaliteit	voor	17	maart	2021	aangewe-
 zen moet worden voor het uitvoeren van de 
 telling van de uitgebrachte stemmen op 15 
 en 16 maart 2021 en de telling van de brief-
 stemmen;
•	 een	lokaliteit	aangewezen	dient	te	worden	
 voor de vooropening briefstemmen.

Gelet op het bepaalde in de Kieswet en de 
tijdelijk wet verkiezingen covid-19;

B E S L U I T E N : 
1.  In te stellen als stembureaus en aan te 
 wijzen als stemlokalen voor de early voting 
 verkiezing Tweede Kamer 2021 op 15 en 16 
 maart 2021:

Harmoniezaal Mheer, Dorpsstraat 1, Mheer - 
Gemeentehuis, Amerikaplein 1, Margraten -
’t Keerhoes, Limburgerstraat 78, Cadier en 
Keer - Restaurant de Grenedeer, Rijksweg 41, 
Gronsveld - Zaal K.O.H., Prins Bernhardstraat 4, 
Eijsden.

2.  Het inleveren van de briefstemmen  
 op woensdag 10 maart, donderdag 11 
 maart, vrijdag 12 maart, maandag 15 maart, 
 dinsdag 16 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur 

Tweede Kamerverkiezing 2021

Aanwijzen stemlokalen early voting, inleverpunten briefstemmen en aanwijzen locatie 
telling stemmen op 17 maart 2021

 en woensdag 17 maart 2021 van 7.30 uur 
 tot 21.00 uur kan op de twee volgende 
 adressen:
•	 Gemeentehuis,	Amerikaplein	1,	
 6269 DA  Margraten.
•	 Het	Servicepunt	,	Breusterhof	8,	
 6245 EL  Eijsden.

3.  Telling uitgebrachte stemmen early voting 
 en briefstemmen vindt plaats op 17 maart 
 2021 in:
Gemeenschapshuis Oos Heim, Clermontstraat 
10, 6269 CE  Margraten van 9.30 uur tot einde 
telling.

4.  Vooropening briefstemmen vindt plaats in 
 het gemeentehuis Eijsden-Margraten, 
 Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten op 
 maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 
 2021, aanvang 9.30 uur.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten

Overwegende dat: 
•	 voor	de	te	houden	verkiezingen	op	grond	
 van artikel J4 van de Kieswet stembureaus 
 moeten worden ingesteld en stemlokalen 
 moeten worden aangewezen;
•	 het	aantal	kiesgerechtigden	bij	een	verkie-
 zing ongeveer 21.000 bedraagt;
•	 het	voor	de	bereikbaarheid	en	de	spreiding	
 van verkeersstromen van kiesgerechtigden
 welke hun stem willen uitbrengen en de 
 verwerking van uitgebrachte stemmen wen-
 selijk is in meerdere stembureaus en stem-
 lokalen te voorzien;
•	 100%	van	de	aangewezen	stemlokalen	zo-
 danig moet zijn gelegen en ingericht dat 
 kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel 
 mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uit-
 brengen.

Gelet op het bepaalde in artikel J4 van de 
Kieswet;

B E S L U I T E N : 
In te stellen als stembureaus en aan te wijzen 
als stemlokalen voor de verkiezingen:

1. Gemeenschapshuis Bemelen, Oude 
 Akerstraat 52, Bemelen.
2. Harmoniezaal Banholt, Bredeweg 25, 
 Banholt.
3. Harmoniezaal Mheer, Dorpsstraat 1, Mheer.
4. Paviljoen Berggalm, Paviljoenstraat 1, 
 Noorbeek.
5. Fanfarezaal, Dorpstraat 29A, Sint Geertruid.
6. Harmoniezaal Eckelrade, Dorpsstraat 37, 
 Eckelrade.
7. Gemeenschapshuis Scheulder, Scheulder-
 dorpsstraat 66B, Scheulder.
8. Zaal-café Riékelt, Rijksweg 184, Gronsveld.
9. Feesthoeve De Laethof, Langstraat 3, 
 Eijsden.
10. Gemeentehuis, Amerikaplein 1, Margraten.
11. ’t Keerhoes, Limburgerstraat 78, Cadier en 
 Keer.
12. Restaurant de Grenedeer, Rijksweg 41, 
 Gronsveld.
13. Kantine S.V.M.E., Pisartlaan 1, Eijsden.
14. Buitengoed de Moosjtum, Catharinastraat 9, 
 Eijsden.
15. Cultureel Centrum, Breusterstraat 23, 
 Eijsden.w
16. Zaal K.O.H., Prins Bernhardstraat 4, Eijsden.

Aldus besloten op 12 januari 2021.

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten,

De gemeentesecretaris,    
Mari-An Gerits                   

De burgemeester,
Dieudonné Akkermans

Meer informatie over de Tweede 
Kamerverkiezing 2021 vindt u op 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen. 

Aanwijzen stemlokalen verkiezingen



Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Eijsden-Margraten maken bekend dat het vol-
gende besluit omgevingsvergunning ter inzage 
ligt voor: 

het vestigen van een kapsalon in een bestaand 
bijgebouw op het perceel, gelegen aan 
Rijksweg 114, 6269 AD te Margraten. 
De aanvraag betreft mede het verzoek tot 
afwijking bestemmingsplan middels artikel 2.12 
lid 1 onder a onder 3° van de Wabo. Hiervoor 
dient de uitgebreide procedure te worden 
gevolgd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na dag van terinzagelegging van het besluit 
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 
6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de 
genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/besuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een elektroni-
sche handtekening (DigiD). Op bovengenoemde 
website vindt u de precieze voorwaarden.

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure vestiging kapsalon, Rijksweg 114, 
6269 AD Margraten

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten:
De naam en adres van de indiener; de dagteke-
ning; een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden 
van het beroep/verzoek.

Het besluit en de bijbehorende stukken is 
digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
: NL.IMRO.1903.OVrijksweg114-VG01.

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 bestemmingsplan mid-
dels 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 18 
februari 2021 t/m woensdag 31 maart 2021 ter 
inzage.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kunnen 
door belanghebbenden schriftelijk 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.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken is digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OMGKOM01003-ON01.

Alle stukken liggen in het gemeentehuis ter 
inzage. In verband met de huidige maatregelen 
rondom het coronavirus kunnen we u de stuk-
ken digitaal aanbieden. Voor inzage en nadere 
informatie kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum, telefoonnummer 
043 458 8488.

RECTIFICATIE Ontwerpbeschikking bouw agrarische bedrijfsloods, Ingberweg 3, 
6269 NG  Margraten

Eijsden-Margraten, 24 februari 2021
Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné  Akkermans


