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In beeld: Stempas of 
kandidatenlijst niet 
ontvangen?

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. 
Daarvoor krijgt u uw stempas thuisgestuurd. 
Heeft u op 3 maart nog geen stempas ontvan-
gen of is deze beschadigd? Vraag dan vóór 
12 maart, 17.00 uur een vervangende stempas 
aan via: www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen 
of bel (043) 458 8488.
De kandidatenlijst wordt uiterlijk 15 maart thuis 
bezorgd. Heeft u geen kandidatenlijst ontvan-
gen? Raadpleeg deze dan op: 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.

Drie vragen aan 

Op 17 maart is de Tweede Kamerver-
kiezing. Ook in deze coronatijd zorgen 
we ervoor dat iedereen kan stemmen. 
Want elke stem telt. Daarom zijn er dit 
jaar extra mogelijkheden om uw stem 
uit te brengen. Susanne Boumans, lid 
van de werkgroep verkiezingen, vertelt 
ons meer:

Welke maatregelen neemt de over-
heid bij de verkiezing in verband met 
corona?
“Er is een gezondheidscheck voor alle kiezers 
en stembureauleden en er worden maatre-
gelen getroffen in de stemlokalen om veilig 
te kunnen stemmen. Kiezers van 70+ kunnen 
ook per brief stemmen. En heeft u corona-
klachten? Dan kunt u een andere kiezer 
machtigen om voor u te stemmen.”

Hoe werkt het vervroegd stemmen?
“Vooral voor risicogroepen gaat in alle 
gemeenten een aantal stemlokalen al open 
op 15 en 16 maart. In onze gemeente zijn dit 
vijf van de zestien stembureaus, namelijk in: 
Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld, Margraten 
en Mheer.”
 
Waar vind ik meer informatie? 
“Uitgebreide informatie over de verkiezing en 
het stemmen vindt u op de landelijke website 
www.elkestemtelt.nl. Over een aantal lokale 
onderwerpen informeren wij u via: 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.”

Rechten en plichten - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

We genieten een bevoorrecht leven. We mogen 
kiezen wie er aan de macht komt. We hebben 
het voorrecht ons te laten vaccineren tegen 
het virus dat ons leven al zo lang bepaalt. Nu 
kruisen ze elkaar: de kiezerspas en de oproep 
om je te laten inenten. En dan blijkt achter al 
die rechten een groot verhaal schuil te gaan. 

Een verhaal over democratie en solidariteit. 
Over een waardensysteem waarin we zorgen 
voor wie kwetsbaar is, over het vermogen jezelf 
en de ander te beschermen. Van de ruim 7 
miljard mensen op deze aarde zijn er een hoop 

die deze voorrechten moeten missen. Die niet 
mogen stemmen. En die geen toegang hebben 
tot het vaccin dat henzelf en hun geliefden 
beschermt. 

Alleen al vanuit die gedachte zie ik het als 
mijn morele plicht om mijn rechten te gebrui-
ken. Om te stemmen én om onszelf gezond te 
houden. Daar zou ik nog een aspect aan willen 
toevoegen: het recht om gezond te leven. Er zijn 
regio’s die bovenop de stempas een groene pas 
hebben, waarmee inwoners btw-vrij lokale en 
gezonde voeding kunnen kopen. Ik vind dat een 
prachtig initiatief. 

Het is een mooie drie-eenheid: een gezonde 
democratie, een gezond lichaam en een gezond 
leven. Natuurlijk: we hebben ze niet helemaal 
in de hand. Maar u kunt stemmen, u kunt zich 
laten vaccineren en u kunt kiezen voor een 
bewust leven met lokale voeding. Hopelijk geeft 
het u hoop.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester



Vergaderingen van de raad 8 en 18 maart 2021

Op 8 maart om 19.00 uur, vindt de beeldvor-
mende vergadering plaats. Op 18 maart om 
19.30 uur de besluitvormende raadsvergade-
ring. Vanwege de Tweede Kamerverkiezing vindt 
de besluitvormende vergadering bij uitzondering 
niet op dinsdag maar op donderdag plaats. 
Beide vergaderingen zijn digitaal. 

Op de agenda staan onder andere het manifest 
Buitengewoon Buitengebied, Coronafonds eer-
ste tranche en het preventie- en handhavings-
plan alcohol en jeugd Zuid Limburg 2021-2024. 
Deze onderwerpen worden in beide vergaderin-
gen behandeld. 

Voor de volledige agenda’s kijk op 
www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in beide 

vergaderingen, maar niet over besluiten waar-
tegen bezwaar en beroep heeft opengestaan of 
openstaat (zoals bestemmingsplannen). 
De vergaderingen vinden digitaal plaats. U kunt 
contact opnemen met de griffie over de moge-
lijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-
margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 
5 maart 09.00 uur voor de beeldvormende 
vergadering en uiterlijk 17 maart 09.00 uur voor 
de besluitvormende vergadering. 

Volg de raad!
Alle vergaderingen vinden digitaal plaats en zijn 
te volgen via:
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Uitgelicht:
Op de agenda staan onder andere het Manifest 
Buitengewoon Buitengebied en Coronafonds 
eerste tranche. Beide onderwerpen staan op 
deze pagina uitgelicht.

Raadsvoorstel Manifest Buitengewoon Buitengebied

De gemeenteraad heeft in september 2017 
burgemeester en wethouders opdracht gegeven 
om -samen met alle betrokkenen- een visie 
(Manifest) op te stellen voor de ontwikkeling 
van het buitengebied. 

Het buitengebied heeft te maken met ingrij-
pende opgaven, zoals het behoud en versterking 
van natuur- en landschap, klimaatadaptatie 
en de energie en landbouwtransitie. Deze 
ontwikkelingen raken de belangen van grond-
eigenaren, bedrijven, recreanten, inwoners en 
overheden. 

Participatie
Om de richting te bepalen zijn we gestart met 
een uitgebreid traject, waaraan in totaal ca 
1000 mensen deelnamen. In 2018 hebben we 
in een aantal drukbezochte bijeenkomsten eerst 
de vraag besproken: “Wat vinden we belangrijk 
in het Buitengebied”. Dit heeft geleid tot de 
vaststelling van een aantal “kernwaarden” 
(Rust, Ondernemend, Daadkracht, Diversiteit en 
Authenticiteit).
Vervolgens kon iedereen ‘kansen en bedreigin-
gen’ formuleren. Daaruit kwamen ‘dilemma’s’ 
naar boven. Zoals bijvoorbeeld: Hoe het groei-
ende aantal fietsevenementen in te passen in 
een goed leefklimaat?

Kompas
De dilemma’s vormden de input voor zoge-
naamde “richtinggevende uitspraken”, verdeeld 
over de hoofdthema’s Natuur en Landschap, 
Landbouw, Toerisme en Recreatie en Wonen, die 
samen het Manifest vormen. Over de richting-
gevende uitspraken kon iedereen in het najaar 
van 2020 (deze keer vooral digitaal) opnieuw 
meedenken en zijn mening geven. 

Het Manifest is een visie op hoofdlijnen. Deze 
wordt de komende tijd verder uitgewerkt in de 
Omgevingsvisie en in het Omgevingsplan. 
Dit Manifest wordt op 18 maart a.s. voorgelegd 
aan de raad ter vaststelling. 

Raadsvoorstel Coronafonds eerste tranche

De coronapandemie heeft naast de invloed 
op de gezondheid en de economie, een grote 
maatschappelijke invloed. De eenzaamheid 
neemt toe en mensen, jong en oud, ervaren 
nadelige fysieke en mentale effecten. In de 
loop van 2020, hoe langer de coronapandemie 
aanhield, werd dit steeds duidelijker en vroeg de 
gemeenteraad hier aandacht voor. 
De coronacrisis biedt ook kansen. Denk bijvoor-
beeld aan creatieve manieren om toch in verbin-
ding te blijven en een grotere waardering van 
ons landschap. Maar ook aan meer bewustwor-
ding van het belang van een gezonde leefstijl. 
De provincie riep lokale overheden op om van 

positieve gezondheid een topprioriteit te maken. 
Ook riep de provincie op om uit te gaan van de 
kracht van ontmoeting en samenwerking tussen 
mensen. 

De gemeenteraad maakte eind 2020 € 850.000 
beschikbaar voor een coronafonds voor herstel, 
hervorming en verbinding. Op 18 maart a.s. 
behandelt de raad het voorstel van het college 
tot besteding van dat coronafonds.  

Bent u geïnteresseerd, of heeft u ook ideeën? 
Via het platform Verenigt u! kunt u in contact 
komen met anderen om ideeën te verwezenlij-

ken. Als de raad 18 maart a.s. instemt met het 
bestedingsvoorstel worden via 
www.verenigt-u.nl activiteiten en projecten 
bekend gemaakt die worden bekostigd vanuit 
het coronafonds. 



Steeds meer mensen ontvangen graag 
onze digitale nieuwsbrief. De informatie 
is snel, beknopt, altijd bij de hand en 
spaart papier. Wilt u ook als eerste op 
de hoogte zijn van nieuws uit Eijsden-
Margraten? Meld u dan aan voor onze 
digitale nieuwsbrief. U ontvangt de 
nieuwsbrief elke week in uw mailbox.

Nieuws 
In de digitale nieuwsbrief voor inwoners staat 

het laatste nieuws uit onze gemeente. Zó bent 
u als eerste op de hoogte, nog voordat het 
nieuws op onze gemeentepagina in weekblad 
De Etalage verschijnt. 

Aanmelden
Dit doet u snel en makkelijk via onze website 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. U kunt zich 
uiteraard op elk gewenst moment weer afmel-
den. We gebruiken uw gegevens alleen voor het 
versturen van de nieuwsbrief.

Uitgelicht: Al meer dan 1000 inwoners ontvangen onze digitale nieuwsbrief

Openbare ruimte in beeld
Vanaf maart t/m mei 2021 maakt Cyclomedia 
Technology B.V foto’s in Eijsden-Margraten. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in het grootscha-
lig en systematisch in beeld brengen van de 
omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen 
maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s 
vanaf de openbare weg. Voordat Cyclomedia de 
opnamen beschikbaar stelt, worden herkenbare 
personen en kentekens van auto’s onherkenbaar 
gemaakt. De gemeente gebruikt de foto’s als 
visuele ondersteuning bij de uitvoering van 
wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen 
en bij voorbereiding van werkzaamheden in de 
openbare ruimte. 

Kort nieuws 

Heeft u vragen of verzoek tot inzage? Neem 
dan contact op met Cyclomedia Technology B.V.,
Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of via 
e-mail:privacy@Cyclomedia.com.

Heeft u uw parkeerontheffing of 
vergunning 2021 al verlengd?
De meeste parkeerontheffingen zijn op 1 januari 
2021 vervallen. Wilt u in 2021 opnieuw gebruik 
maken van een parkeerontheffing voor de oude 
kern Eijsden of een ontheffing voor een blauwe 
zone? Verleng dan uw ontheffing of vergunning 
uiterlijk woensdag 24 maart 2021. Ga naar 
www.eijsden-margraten.nl/parkeren. Kies de 
door u gewenste ontheffing en vul de aanvraag 

in. Vanaf 1 april 2021 wordt er weer gehand-
haafd op ontheffingen en vergunningen. 

Wordt u binnenkort gevaccineerd 
tegen corona?
Als u naar een priklocatie voor de inenting 
tegen het coronavirus gaat moet u een mond-
kapje dragen. Ook heeft u de uitnodigingsbrief 
en een geldig identiteitsbewijs nodig.
Heeft u geen geldig identiteitsbewijs? Maak 
dan tijdig een afspraak bij de gemeente via de 
website www.eijsden-margraten.nl of bel voor 
een afspraak via 043 458 8488.

Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:

• Corten, D.J.S., geboren op 25-09-1978, per 
    9 februari 2021.

Bekendmakingen

Staat uw naam hier links, of weet u waar deze 
persoon verblijft, neem dan contact op met het 
KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente 
Eijsden-Margraten via 14 043 of 
043 458 8488.

U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Vastgesteld Wijzigingsplan Ursulinenstraat ong. Eijsden

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend, dat het college op 
12 januari 2021 het wijzigingsplan Ursulinen-
straat ong. Eijsden ongewijzigd heeft vastge-
steld (planidenficatienummer NL.IMRO.1903.
WPLKOM10006-VG01).
In het bestemmingsplan Eijsden 2013 heeft 
de raad de mogelijkheid opgenomen om de 
bestemming ‘Wonen met de aanduiding wro-
zone-wijzigingsgebied 1 (zonder bouwvlak) te 
wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ teneinde 1 
woning te realiseren. Hiertoe is het voorliggend 
ontwerp wijzigingsplan opgesteld. De initiatief-
nemer is voornemens om een grondgebonden 
woning te realiseren. 

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende 
stukken liggen vanaf donderdag 4 maart 2021 
tot en met woensdag 14 april 2021 ter inzage 
in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 Margraten.
Voor inzage in het ontwerp wijzigingsplan kunt 
u contact opnemen met het KlantContactCen-
trum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. 
Het ontwerp wijzigingsplan is tevens te raadple-
gen op onze website www.eijsden-margraten.nl 
en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.1903.WPLKOM10006-
VG01 

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij 
het college naar voren hebben gebracht als-
mede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij niet over-
eenkomstig 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 wijzigings-
plan 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.



Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Sprinkstraat-Laatbank Margraten
Burgemeester en wethouder van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend dat met ingang van 
donderdag 4 maart 2021 tot en met woensdag 
14 april 2021 het ontwerpbestemmingsplan 
Woningbouw Sprinkstraat-Laatbank Margra-
ten (planidentificatienummer NL.IMRO.1903.
BPKOM1010-ON01) voor een ieder ter inzage 
ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te 
Margraten.

Het bestemmingplan voorziet in de realisatie 
van zes appartementen en zes grondgebonden 
woningen aan de Laatbank en een woning in 
de voormalige koeienstal aan de Sprinkstraat te 
Margraten.

Voor inzage in het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen via de website 
www.eijsden-margraten.nl en via 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPKOM1010-ON01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling 
een zienswijze op dit ontwerpbestemmings-
plan kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG 
Margraten. Indien u een mondelinge ziens-
wijze naar voren wilt brengen, kunt u contact 
opnemen met de gemeente, via het algemene 
telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

Ontwerp Wijzigingsplan Grijzegraaf 14 Eijsden

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 
donderdag 4 maart 2021 tot en met woens-
dag 14 april 2021 het ontwerp wijzigingsplan 
Grijzegraaf 14 Eijsden (planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.WPLKOM13002-ON01), voor een 
ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, locatie 
Amerikaplein 1 te Margraten.
In het bestemmingsplan Mariadorp, Mesch en 
Withuis 2015 heeft de raad de mogelijkheid 
opgenomen om de bestemming ‘Horeca’ te wij-

zigen in de bestemming ‘Wonen’. Hiertoe is het 
voorliggend ontwerp wijzigingsplan opgesteld. 
Voor inzage in het ontwerp wijzigingsplan kunt 
u contact opnemen met het KlantContactCen-
trum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. 
Het ontwerp wijzigingsplan is tevens te raadple-
gen op onze website www.eijsden-margraten.nl 
en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.1903.WPLKOM13002-
ON01
Gedurende de termijn van terinzagelegging 
kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit 
ontwerp wijzigingsplan (bij voorkeur) schriftelijk 
of mondeling kenbaar maken bij het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 10, 
6269 ZG Margraten.
Indien u een mondelinge zienswijze naar voren 
wilt brengen, kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via het telefoon-
nummer 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 3 maart 2021

Burgemeester en wethouders 
van Eijsden-Margraten

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

Bekendmakingen


