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In beeld: beweegstickers 
voor basisscholen in 
Eijsden-Margraten

Uit onderzoek blijkt dat leren door middel van 
bewegen zorgt voor het sneller opnemen van de 
lesstof. Om dit te stimuleren heeft de gemeente 
alle basisscholen in Eijsden-Margraten voorzien 
van een pakket beweegstickers van Daily-
Moves. De stickers kunnen op verschillende 
plekken in het schoolgebouw op de vloer ge-
plakt worden. Zo kunnen ze zowel spontaan als 
tijdens een les gebruikt worden om bijvoorbeeld 
letters, cijfers en klanken te leren. Lees meer op: 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Drie vragen aan 

De aanleg fietsverbinding Sint Geer-
truid - Eijsden draagt bij aan de 
verkeersveiligheid voor zwakkere 
verkeersdeelnemers zoals fietsers en 
voetgangers. Daarnaast is het een 
verbetering van de toeristische-recrea-
tieve waarde van de regio. Uitvoerder 
Ruud Wijlick van Heijmans Infra B.V. 
vertelt:

Wat maakt deze weg straks veiliger?
“De enige en belangrijke verbindingsweg 
tussen Eijsden en Sint Geertruid is een 
bochtig en glooiend tracé. Met een smalle 
weg die door gemotoriseerd verkeer, fietsers 
en wandelaars in twee richtingen  gebruikt 
wordt. Straks is het nieuwe vrijliggende 
fietspad vooral voor fietsers en wandelaars 
verkeersveiliger.”

Wat is de voortgang van de fiets-
verbinding?
“Het vrijliggend fietspad heeft nu een eerste 
laag asfalt vanaf Moerslag tot de Scheel-
bergsweg. De voorbereidende werkzaam-
heden aan de rijbaan en het resterende fiets-
pad zijn in volle gang. Binnenkort brengen 
we het asfalt aan. Ook de hagen tussen Sint 
Geertruid en Moerslag worden aangeplant.”

Waar vind ik meer informatie?
“Wekelijkse updates van de werkzaamheden 
kunt u volgen via de Heijmans BouwApp, 
‘Fietspad Bukel’. Deze app is gratis te down-
loaden via de app store of Android 
Play store.”

Elke dag een stem - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

Woensdag 17 maart gaat Nederland naar de 
stembus. Misschien heeft u uw stem zelfs al 
uitgebracht, omdat u hoort bij één van de 
bevolkingsgroepen die daartoe de afgelopen 
dagen waren uitgenodigd. U geeft uw stem 
aan iemand die zich inzet voor wat u belang-
rijk vindt. Die dezelfde waarden deelt. Maar 
verkiezingstijd is niet het enige moment om dat 
te doen.

Eigenlijk brengen we elke dag onze stem uit. 
Door de producten die we kopen en de gesprek-

ken die we voeren. In de mensen die we aan-
nemen en de besluiten, groot en klein, die we 
elke dag nemen. Iedere dag hebben we de kans 
om van ons te laten horen. Iedere dag brengen 
we mogelijk een beweging op gang.

Zelf ben ik een groot voorstander van bestuur-
lijke vernieuwing. Het huidige systeem, waarin 
de burger eens in de vier jaar mag zeggen waar 
het land naartoe moet, vind ik achterhaald. 
Ik geloof in de betrokkenheid van burgers. In 
rechten en plichten. In minder sturen vanuit 
het Rijk, en meer ruimte voor de regio. Daarom 
experimenteren we met burgerinitiatieven, zoals 
met Korte Keten Zeker (W)Eten of het Buiten-
gewoon Buitengebied. 

Er zijn zoveel manieren om mee te denken en te 
doen. Grijp die kans. Laat op Verenigt u.nl van 
u horen, met een oproep of een helpende hand. 
Laat zien wat u belangrijk vindt. Misschien 
kunnen we uw inzet weergeven in een maat-
schappelijke begroting of een burgerjaarverslag. 
U zult versteld staan van de impact die we 
samen, als gemeente én gemeenschap, maken. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester



Vanaf 1 januari 2021 ontvangen alle 
gemeenten in Nederland meldingen over 
zorgelijke betalingsachterstanden van 
vaste lasten zoals huur, water, energie 
en zorgverzekering bij inwoners. 

Hulp bij betalingsachterstand
Als gemeente hebben wij de wettelijke plicht 
om op deze meldingen te reageren en contact 
met u te zoeken. Niet alleen voor u, maar ook 
voor de gemeente is het belangrijk dat uw 

betalingsachterstand niet uitgroeit tot een 
problematische schuld. 

Kunt u onze hulp gebruiken? 
Heeft u een betalingsachterstand? Neem dan 
gerust ook zelf contact met ons op. Samen 
zoeken we naar een oplossing. U bereikt ons 
van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 via 
telefoonnummer 043 458 8488. Of u stuurt een 
e-mail naar sociaalteam@eijsden-margraten.nl. 
We helpen u graag.

Uitgelicht: Vroegtijdige schuldhulpverlening 

Doet u mee 
met het project?

Dan regelen wij alles voor u! 
Van aanschaf en installatie tot
garantie en onderhoud. Vraag 
vrijblijvend een offerte aan via 
dakcheck.nl/eijsden-margraten

Hoe werkt het Zorgeloos Zonnepanelen project
Eijsden-Margraten? 
Met dit project sluit u een contract af met uw gemeente voor

het leveren van zonnepanelen. Als u wilt kan de gemeente

u een lening tegen 1% geven die u binnen 15 jaar kunt

aflossen. U geniet 15 jaar service en onderhoud op uw

installatie en heeft 15 jaar garantie.

Onder de huidige wet- en regelgeving bespaart u met uw

zonnepanelen meer dan de maandelijkse aflossing van uw

lening. U bespaart dus al vanaf de eerste maand. Na 15 jaar

is de lening afgelost en profiteert u nog minimaal 10 jaar van

gratis zonnestroom.

Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Maar weet u nog
niet hoe u dat moet organiseren of financieren? Het Zorgeloos Zonnepanelen project 
is een initiatief van de gemeente Eijsden-Margraten en maakt een investering in 
zonneenergie toegankelijk voor elk huishouden.

Voor wie is het project?
Dit project is voor alle inwoners

van de gemeente Eijsden-

Margraten. Kiest u ook voor

zonne-energie via uw gemeente?

Dan wordt u volledig ontzorgd

gedurende het hele traject.

Serviceprovider Volta Limburg 
Volta Limburg voert het project uit in opdracht 

van gemeente Eijsden-Margraten. Haar 

dochterbedrijf Volta Solar realiseert, onderhoudt 

en beheert de zonnepaneleninstallaties. Volta 

Solar heeft meer dan 10 jaar ervaring met 

het ontwerpen, leveren en installeren van 

zonne-energie installaties. Met een team van 

specialisten staan zij garant voor gedegen 

advies en een vlekkeloze installatie.

Zonnepanelen via gemeente Eijsden-Margraten

Wilt u meer info of persoonlijk advies? Neem contact op met een van onze 
adviseurs via eijsden-margraten@voltasolar.nl of 088 023 74 84.

Meld u aan voor de webinar
Wilt u meer weten over het project? Meld u aan voor de 

webinar op woensdag 24 maart om 19:00 uur. Tijdens 

de webinar worden al uw vragen beantwoord. 

Meld u aan via 

voltalimburg.nl/webinareijsdenmargraten

voelt altijd beter

Wist u 
dat..

...450 
deelnemers 
gingen u al 

voor!
Nu ook 

mogelijkheden 
voor verenigingen, 

stichtingen en 
bedrijven! Vraag naar 

de voorwaarden. 



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 t/m 31 maart 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



Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de volgende 
ontwerpbeschikking ter inzage ligt voor het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor: 

het wijzigen van de gebruiksfunctie van logies 
naar wonen op het perceel Rijksweg 100, 
6267 AH Cadier en Keer. De aanvraag betreft 
mede het verzoek tot afwijking bestemmings-
plan middels 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 maart 2021  t/m woensdag 28 april 2021 ter 
inzage.

Tijdens de termijn van zes weken na publicatie-
datum kunnen door belanghebbenden schrifte-
lijk 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.

Alle stukken liggen, ingaande van de dag na 
publicatiedatum, in het gemeentehuis ter 
inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer (043) 458 8488.

Tevens is de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVBUI6267AH100-ON01.

Eijsden-Margraten, 17 maart 2021

Burgemeester en wethouders 
van Eijsden-Margraten

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

Bekendmaking

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning wijzigen gebruik logies naar wonen, 
Rijksweg 100, 6267 AH Cadier en Keer


