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Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

In beeld: succesvolle 
online bijeenkomst lokaal 
voedsel 

Op 22 februari organiseerde de werkgroep
 Korte Keten Zeker (W)Eten een digitale bijeen-
komst over lokale voeding. Twee enthousiaste 
ondernemers, Magiel van de Wall (Puur van de 
Wall) en Inge Baars (Natuurlijke Tuinderij 
Langdaele) vertelden over hun lokale voedsel-
productie. Deelnemers deelden hun ideeën en 
tips. Wilt u ook meedenken over lokaal voedsel? 
Meld u dan aan via www.verenigt-u.nl of mail 
ons via korteketenzekerweten@gmail.com.

Drie vragen aan 

Heeft u vragen over vergunningvrij 
bouwen of verbouwen? De medewer-
kers van het team vergunningen maken 
u wegwijs in de relevante regelgeving. 
Onze collega Roel Schmitz helpt u hier-
bij alvast op weg:

Wanneer heb ik een vergunning nodig?
“U kunt dit controleren via de gratis vergun-
ningcheck op www.omgevingsloket.nl. Komt 
uw bouwactiviteit niet voor in de vergunning-
check, of wijkt u van de voorwaarden af zoals 
genoemd in de vergunningcheck? Dan is er 
een omgevingsvergunning nodig. In sommige
gevallen is de uitkomst van deze check 
afhankelijk of uw activiteit past binnen het 
bestemmingsplan.” 

Hoe vind ik het bestemmingsplan?
“Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via 
de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer uitleg 
over deze website kunt u gebruik van de 
‘help-button’. Tevens vindt u op onze gemeen-
telijke website een overzicht van de geldende 
en in procedure zijnde bestemmingsplannen.”

Hoe moet ik een vergunning 
aanvragen?
“Kijk voor meer informatie op onze website 
via de zoekfunctie ‘aanvragen-vergunningen’.  
U kunt ook met mij of één van mijn collega’s 
bellen via keuzemenu 1, telefoonnummer 
043 458 8488. Wij helpen u graag.”

 Een bijzonder jaar - woord van de burgemeester

Half maart 2020 gaat Nederland in lockdown. 
De winter is bijna ten einde, het voorjaar dient 
zich aan. En met de eerste zonnestralen dient 
zich ook het virus aan. Wie had gedacht dat 
deze onzichtbare vijand onze wereld ruim 
een jaar later nog steeds zo in zijn greep zou 
houden? 

Een jaar rond. Een jaar gedomineerd door 
gesprekken over veiligheid en gezondheid. Een 
jaar vol beperkingen en zorgen. Een jaar waarop 
ik terugkijk vol verontwaardiging en verbazing. 
De tijd is dan wel snel gegaan, het heeft ons 
niet onberoerd gelaten.

Toch overheerst bij mij het gevoel van trots. De 
trots op onze helden; de zichtbare en onzicht-
bare.
De mensen in de vitale beroepen, de multi-
taskende thuiswerkende ouders, de jonge 
adolescenten die een jaar van hun studententijd 
hebben moeten missen. De buren die een extra 
oogje in het zeil houden. De wandelaars die de 
verdwaalde mondkapjes oprapen.

Ik ben trots op alle inwoners van deze ge-
meente. Hier geen burgerlijke ongehoorzaam-
heid, maar gemeenschapszin. Kijk maar eens op 
verenigt-u.nl hoe solidair deze gemeenschap is. 
Zo vind ik het bijvoorbeeld bijzonder dapper dat 
bewoners ervoor kiezen om de Grote Bronk niet 
door te laten gaan. U en ik weten dat de impact 
van die keuze groot is voor de dorpsbewoners. 
Door zich nu nederig op te stellen ten opzichte 
van het virus en zichzelf, kopen ze tijd om straks 
weer in vrijheid het leven te vieren. Samen.

Dat doet me denken aan een uitspraak van 
schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijfer, afge-
lopen zomer in Zomergasten. Zijn belangrijkste 
les is dat vrijheid niet alleen om het individu 
gaat, maar ook om de ander: “Vrijheid is geen 
vrijheid als die gebaseerd is op egoïsme. Vrijheid 
kan alleen vrijheid zijn als je bij alles wat je doet 
als eerst aan de ander denkt.”

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand 
in hand. En doordat we nu onze verantwoor-
delijkheid blijven nemen, kunnen we - als het 
allemaal meezit - tussen Pasen en Pinksteren 
die nieuwe vrijheid ervaren. Is dat geen mooi 
vooruitzicht?

Dieudonné Akkermans
Burgemeester

Ps. Vergeet niet van uw stemrecht gebruik te 
maken op 17 maart! 



Op woensdag 17 maart is de Tweede 
Kamerverkiezing. Om drukte op 17 
maart te voorkomen kunnen álle kiezers 
van Eijsden-Margraten ook al op 15 en 
16 maart stemmen. De mogelijkheid 
om vervroegd te stemmen is in onze 
gemeente dus niet alleen voor risico-
groepen maar voor iedereen. Zo zorgen 
we samen voor een goede spreiding van 
de drukte in de stemlokalen.

Stemlokalen 15 en 16 maart
Voor álle kiezers van Eijsden-Margraten zijn van 
07.30-21.00 uur de volgende stemlokalen open:
 
•	 Gemeentehuis	Eijsden-Margraten,	
 Amerikaplein 1 Margraten.
•	 ’t	Keerhoes,	Limburgerstraat	78	
 Cadier en Keer.
•	 Restaurant	de	Grenedeer,	Rijksweg	41	
 Gronsveld.
•	 Harmoniezaal	Mheer,	Dorpsstraat	1	Mheer.
•	 Zaal	Koninklijke	Oude	Harmonie,	Prins	
 Bernhardstraat 4 Eijsden.

Stemlokalen 17 maart
Voor álle kiezers van Eijsden-Margraten zijn van 
07.30-21.00 uur alle 16 stemlokalen open. Deze 
vindt u op: 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen. 

Maatregelen in het stemlokaal
•	 Draag	een	mondkapje	in	het	stemlokaal.
•	 Geef	elkaar	de	ruimte.	Houd	1,5	meter	
 afstand.
•	 Desinfecteer	bij	binnenkomst	uw	handen.

Lees meer over de maatregelen in verband met 
corona op: 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.

Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl

of op de website van je gemeente.

Op 17 maart is de
Tweede Kamerverkiezing

Ook in deze coronatijd zorgen 
we ervoor dat iedereen kan 
stemmen. Want elke stem telt.

Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvang je je stempas thuis. 

Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs kun je op 

woensdag 17 maart je stem uitbrengen in een stemlokaal. 

In het stemlokaal gelden coronamaatregelen.    

Doe vooraf de gezondheidscheck. Deze ontvang je bij 

je stempas. 

Kijk op waarismijnstemlokaal.nl waar je kunt stemmen.

Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra 

mogelijkheden om je stem uit te brengen:

• Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten 

een aantal stemlokalen al open op maandag 15 en 

dinsdag 16 maart.

• Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. De 

briefstem kan per post worden verstuurd of worden 

afgegeven bij een gemeentelijk afgi� e punt. Kijk op de 

website van de gemeente waar de afgi� epunten zijn. 

70+ en vragen over briefstemmen? Bel 0800-1351.

• Kun je niet zelf komen stemmen in het stemlokaal, 

bijvoorbeeld doordat je coronaklachten hebt? Dan 

kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. 

Kijk op de achterkant van je stempas hoe je dit doet. 

Stempas kwijt of niet ontvangen? 

Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij je gemeente. 

Dat kun je schri� elijk of mondeling doen voor vrijdag 

12 maart 17:00 uur.

Vervroegd stemmen Tweede Kamerverkiezing op 15 en 16 maart



U wilt uw huis het liefst zo energiezuinig 
mogelijk maken. Want dat is niet alleen 
goed voor het milieu maar ook voor uw 
portemonnee. En daarom wilt u mis-
schien ook duurzame energie opwekken, 
bijvoorbeeld met zonnepanelen. Maar er 
komt een hoop uitzoekwerk en geregel 
bij kijken.

Voordelen project Zorgeloos 
Zonnepanelen
Volta Limburg vertelt u graag over de voordelen

van het project Zorgeloos Zonnepanelen 
Eijsden-Margraten. Zo krijgt u bijvoorbeeld een 
gunstige lening en financieel voordeel vanaf 
dag één, is na 15 jaar de lening afgelost en 
profiteert u nog minimaal 10 jaar van gratis 
zonne-energie. Ook krijgt u volledige ondersteu-
ning en ontzorging gedurende het hele traject.

Uitnodiging webinar
Op woensdag 24 maart aanvang 19.00 uur,  is 
er een informatieve online bijeenkomst waar 
voor u, nog meer voordelen worden uitgelegd 

en waar u vragen kunt stellen. U bent van harte 
welkom.
Meld u aan via www.voltalimburg.nl/aanmel-
denwebinareijsdenmargraten. 

Uitgelicht: Kent u de voordelen van het project Zorgeloos Zonnepanelen al? 

Groot onderhoud wegen 2021
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg 
van en het onderhoud aan de openbare infra-
structuur van de gemeente. Hieronder vallen alle 
asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, 
voetpaden en fietspaden. Om er voor te zorgen 
dat deze infrastructuur van Eijsden-Margraten 
goed onderhouden en veilig is, wordt regelma-
tig onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen. 
Op onze website: zoekfunctie werk in uitvoering 
> Groot onderhoud wegen 2021, staat een 
overzicht van de werkzaamheden die dit jaar 
worden uitgevoerd. 

Militaire oefening in Margraten
Van 16 t/m 18 maart 2021 is er een oefening 
voor militairen van de Koninklijke Landmacht.           
De oefening wordt ondersteund door 12 
militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie. Indien er door 
de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit 
melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien 
mogelijk kenteken, plaats, datum en tijd. 

Plannen Liège Airport
Gemeente Eijsden-Margraten informeert u over 
de plannen van Liège Airport (luchthaven Luik). 
Het vliegveld vraagt een nieuwe vergunning aan 
omdat de huidige vergunning eind volgend jaar 
(2022) vervalt. Daarnaast zijn er plannen om in 
Bierset uit te breiden met nieuwe gebouwen en 
om een (nood)landingsbaan te verlengen.

Meer informatie
Op onze website: eijsden-margraten.nl/nieuws/ 
Plannen Liège Airport staat een video met meer 
informatie. Alle inwoners van Eijsden-Margraten 
worden in deze video uitgenodigd om voor 15 
maart 2021 vragen of opmerkingen over de 
voorgenomen plannen in te dienen.

Reconstructie Termaar, 
In Gen Bauwerkoel en Gen Hof
Maandag 15 maart start BLM Wegenbouw in 
opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten 
met de resterende uitvoeringswerkzaamheden 
(fase 2) in Termaar. De werkzaamheden starten 
ter hoogte van de Verlorenweg en eindigen aan 

Kort nieuws 

de provinciale weg (N 598). Tijdens deze werk-
zaamheden is de weg drie weken afgesloten 
voor alle verkeer. Het bestemmingsverkeer voor 
Bauwerkoel ,Termaar en Gen Hof zijn te berei-
ken via de ingestelde verkeersomleiding. Heeft 
u vragen over het project? Neem dan contact op 
met	de	toezichthouder	Richard	Martens	via	het	
algemene telefoonnummer van de gemeente 
043 458 8488.

Subsidieprogramma 2021
In de collegevergadering van 23 februari 2021 
is het Subsidieprogramma 2021 vastgesteld 
behorende bij de Algemene Subsidieverordening 
Welzijn Eijsden-Margraten van 1 januari 2017.
Op grond van het bepaalde in artikel 4 van de 
huidige subsidieverordening dient het college 
jaarlijks het subsidieprogramma vast te stellen 

binnen het vastgestelde subsidieplafond. Het 
subsidieplafond wordt vastgesteld door de raad 
bij de vaststelling van de verschillende budget-
ten in de gemeentebegroting. Het overzicht 
wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor vragen en/
of meer informatie kunt u contact opnemen met 
mw. M. Frijns-Lardinois, tel. 043 458 8488 of via 
e-mail info@eijsden-margraten.nl.

Ouderen vanaf 65 jaar gratis naar 
vaccinatielocaties
Ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas 
(geen Wmo-indicatie) 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 
en voorwaarden op: www.omnibuzz.nl.

 

 Scootmobiel maatjes 
 

Kom-Pas Eijsden-Margraten brengt mensen in beweging. 
Zo betekenen wij, in samenwerking met Envida, ook graag 

iets voor scootmobiel gebruikers. 

 

Bent u in het bezit van een scootmobiel, maar gaat u niet 
graag alleen op pad? Dan zoeken wij voor u een maatje met 

een scootmobiel. Zo kunt u er samen op uit.  

 

Meld u aan via: info@eijsden-
margraten.nl of  043-4588488 onder 

vermelding van Scootmobiel maatjes. 



Ontwerp Bestemmingsplan Pastoor Kikkenweg ong.

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 11 maart 2021 tot en met woensdag 
21 april 2021 het ontwerp bestemmingsplan 
Pastoor Kikkenweg ongenummerd (plan-
idenficatienummer	NL.IMRO.1903.BPPastKik-
kenweg-ON01), voor een ieder ter inzage ligt 
in het gemeentehuis, locatie Amerikaplein 1 te 
Margraten.

Het ontwerp bestemmingsplan betreft het 
toevoegen van een bouwkavel en verkleinen 
van een agrarische bouwkavel ten behoeve van 
het realiseren van een woning op het perceel 
Pastoor Kikkenweg ongenummerd.

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

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

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
eenieder zijn of haar zienswijzen op dit ontwerp 
bestemmingsplan (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 telefoonnum-
mer 043 458 8488. 

Eijsden-Margraten, 10 maart  2021

Burgemeester en wethouders 
van Eijsden-Margraten

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

Bekendmaking


