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In beeld: ‘Earth Hour’ één 
uur het licht uit voor de 
aarde

Gemeente Eijsden-Margraten vindt de toekomst 
van de aarde belangrijk. Daarom doen we 
samen met duizenden andere organisaties 
wereldwijd mee met Earth Hour. Op zaterdag 
27 maart gaat om 20.30 uur één uur het licht 
in en rondom het gemeentehuis uit. Daarmee 
vragen we aandacht voor de kwetsbaarheid van 
onze aarde en de gevolgen van klimaatveran-
dering. Earth Hour is een actie van het Wereld 
Natuur Fonds. Lees meer op: 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Drie vragen aan 

In het voorjaar gaan we planten, 
struiken en bomen snoeien. Toch geldt 
dit niet voor al het groen in uw tuin. 
U doet er goed aan om voor het snoei-
en na te gaan welke planten wanneer 
aan de beurt zijn. Etienne de Vries van 
Reinigingsdiensten Rd4 geeft enkele 
tips over het afvoeren van snoeiafval: 

Mag snoeiafval in de GFT-container? 
“Jazeker, groenafval mag in de GFT-container. 
Let er wel op dat u het groenafval klein genoeg 
maakt zodat het niet vastklemt in de container. 
Zo valt het makkelijk uit de container tijdens 
het ledigen.”

Waar kan ik terecht met veel snoei-
afval? 
“U kunt snoeiafval gratis aanleveren bij de 
Rd4-milieuparken. Wij bieden ook speciale 
ophaalrondes aan. Hiervoor kunt u zich aan-
melden. Dat kan tot twee werkdagen vóór de 
inzameling via info@rd4.nl of 045 543 7100. 
Op uw afvalkalender in de Milieu App ziet u 
wanneer de snoeirondes gepland staan.” 

Wat gebeurt er met het snoeiafval? 
“Van snoeiafval wordt compost gemaakt. 
Compost is een uitstekende bodemverbete-
raar. De bodem wordt er vruchtbaarder van 
en vocht en voedingsstoffen worden beter 
vastgehouden.” 

Onvoorspelbaar - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

De kiezer heeft gesproken. We zijn electoraal
wakker geschud uit wat een oneindige winter-
slaap leek. De uitslag is verrassend, met een 
nummer twee die niemand had voorspeld. 
Partijen groeien door, vallen terug of gaan de 
breedte in. Mensen hebben gestemd vanuit 
hun hart of voor de opgave. Welk van die twee 
de doorslag gaf, is opnieuw onvoorspelbaar 
gebleken.

We zijn geen rationele wezens, hoe graag we 
dat ook denken. Ook in het stemlokaal speelt 
ons gevoel een rol: de aard van de locatie, het 
uiterlijk van een lijsttrekker, de herinnering aan 

de politieke kleur van onze ouders. Ons morele 
kompas zit niet enkel in ons hoofd, maar ook in 
onze buik. Dat maakt het nog niet zo makkelijk 
te achterhalen wat de kiezer met deze stem wil 
zeggen. 

In onze gemeente zijn ruim 17.000 mensen 
gaan stemmen: meer dan 80%. Ik ben trots op 
die grote opkomst en wil iedereen die bij de 
organisatie betrokken was, een groot com-
pliment maken. Nu kijken we uit naar de dag 
van morgen. Hoe gaat het kabinet eruit zien? 
Blijven de maatregelen van kracht? Hoe ziet het 
herstelprogramma eruit? 

We zijn toe aan een stip op de horizon, een 
baken om samen naartoe te werken. Laten we 
gedurende dat proces vooral in dialoog blijven, 
in kleine en in grote kring. Voor de idealen van 
onze gemeenschap, wat uw stem ook was. 
Welke idealen mij bezighouden, leest u nu al 
een jaar in deze column, waarop ik regelmatig 
warme reacties mag ontvangen. Veel dank 
daarvoor. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester



Donderdag 18 maart tekenden zestien 
Zuid-Limburgse gemeenten in Valken-
burg aan de Geul de Samenwerkings-
overeenkomst ‘Knopen Lopen’ voor de 
aanbesteding van een nieuw wandel-
netwerk voor Zuid-Limburg. Uit onder-
zoek blijkt dat wandelen één van de 
belangrijkste vrijetijdsbestedingen is. 

De Provincie Limburg gaf eerder al aan 
bereid te zijn in het nieuwe netwerk 
te investeren mits de zestien Zuid-Lim-
burgse gemeenten dat ook deden. Voor 
de Zuid-Limburgse inwoners en gasten 
betekent dit dat de gekleurde paal-

tjesroutes het komende jaar geleidelijk 
vervangen gaan worden door ‘knopen’ 
oftewel nummerbordjes die het mogelijk 
maken om eigen routes samen te stellen. 

Het netwerk van naar verwachting 1.800 kilo-
meter zal aangelegd worden in de driehoek 
tussen Sittard-Geleen, Vaals en Eijsden-Margra-
ten en zal nauw aansluiten op de reeds bestaan-
de knooppunten-netwerken van Echt-Susteren, 
de Belgische Voerstreek en het Aachener wald. 
Ook toekomstige netwerken van Städteregion 
Aachen en Selfkant zullen in de nabije toekomst 
aangesloten worden. Lees het hele persbericht 
op www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Uitgelicht: Zuid-Limburg gezamenlijk voor nieuw ‘Knopen Lopen-wandelnetwerk’

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten 
gaan samen werken aan een economisch 
herstelplan. Het doel is ondernemers die 
geraakt zijn door de coronacrisis, zoveel 
mogelijk vraaggericht te ondersteunen 
in hun actuele behoeften. Zo komen be-
drijven uiteindelijk sterker uit de crisis. 

Enquête: wat hebben onder-
nemers nodig?
Om een nog beter beeld te krijgen van de 
actuele en toekomstige behoeften van onder-
nemers, zetten de gemeenten gezamenlijk een 
enquête uit onder ondernemers. Hierin kunnen 
ondernemers aangeven waar ze mee zitten en 

wat ze nodig hebben om de crisis te overleven.
Die behoeften worden via een vragenlijst bij 
de ondernemers opgehaald. Op basis van de 
uitkomsten worden lokale en regionale acties 
uitgezet. Samenwerkende ondernemers kunnen 
daarnaast onder bepaalde voorwaarden een 
beroep doen op een financiële bijdrage uit het 
Kickstartfonds van Economische Samenwerking 
Zuid-Limburg.

Bent u ondernemer en wilt u laten weten wat ú 
nodig heeft? Ga dan naar www.eszl.nl/enquete-
basis-economisch-herstelplan-van-16-zuid-
limburgse-gemeenten/ en vul de enquête in. 

Enquête basis economisch herstelplan van 16 Zuid-Limburgse gemeenten

Airconditioning of warmtepomp 
aanschaffen?
Hebt u plannen om een mobiele of vaste aircon-
ditioning aan te schaffen? Of misschien wel een 
warmtepomp waarbij een buitenunit geplaatst 
moet worden? Raadpleeg dan vooraf onze web-
site via de pagina vergunningen en meldingen 
> vragen en antwoorden. U leest hier of in uw 
geval de plaatsing hiervan vergunningsvrij is of 
dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig 
heeft.

Heeft u andere vragen over bijvoorbeeld 
bouwen, verbouwen, bestemmingsplannen of 
vergunningen? De medewerkers van het team 
vergunningen maken u wegwijs in de relevante 
regelgeving. “Neem gerust contact met ons op. 
Bel (043) 458 8488, keuzemenu 1. Wij helpen u 
graag.”

Kort nieuws 

Militaire oefeningen
Van 26 maart t/m 1 april 2021 zijn er oefenin-
gen voor militairen van de Koninklijke Land-
macht in Eijsden-Margraten. De oefeningen 
worden ondersteund door enkele militaire 
wielvoertuigen en helikopters. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van (oefen)munitie. 
Als er door de oefening schade ontstaat kunt u 
dit melden via JDVclaims@mindef.nl. 
Noteer indien mogelijk kenteken, plaats, datum 
en tijd.

Verhuizen? Regel het digitaal bij uw 
gemeente!
Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente 
Eijsden-Margraten of naar het buitenland? 
Dan kunt u dit snel en makkelijk met uw DigiD 
regelen via de website 
www.eijsden-margraten.nl/Verhuizen.

Berichten over uw buurt
Wilt u makkelijk en snel de meest recente lokale 
en regionale bekendmakingen ontvangen? Via 
enkele stappen kunt u zich inschrijven voor de 
gratis e-mailservice bekendmakingen. Hiermee 
ontvangt u besluiten en andere berichten die 
gemeenten, provincies en waterschappen via 
Overheid.nl publiceren.
U kunt het type bericht instellen en van welke 
organisatie u deze berichten wenst te ontvan-
gen. Ga naar 
www.overheid.nl/attenderingsservice.

Wethouder Gerry Jacobs ondertekende op 18 maart de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Knopen Lopen’.
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Samen
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Aandacht voor elkaar: www.wij-zijn-vrijwilligers.nl

Vraag iemand mee voor een wandeling. Lekker in beweging en ook fijn om 
weer eens bij te kletsen. Goed voor je wandelmaatje en goed voor jezelf. 

Deel jouw gebaar via  #SamenTegenEenzaamheid

Ik maak iedere 
week een

ommetje door 
het park met 

een klasgenoot. 
Zo spreken we 

elkaar weer 
eens live. 



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 25 maart 2021 tot en met woens-
dag 5 mei 2021 het ontwerp bestemmings-
plan Hoogstraat 45 (planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.BP6245LT45-ON01), voor een 
ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, locatie 
Amerikaplein 1 te Margraten.

Het ontwerp bestemmingsplan betreft het 
wijzigen van de bestemming horeca naar wonen 
op het perceel Hoogstraat 45 te Eijsden.

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.BP6245LT45-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.

Bekendmakingen

Ontwerp Bestemmingsplan Hoogstraat 45 Eijsden

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, 24 maart 2021

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

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

Besluit opschorting persoonslijsten wegens 
vertrek naar een onbekend land:

•	 Corten,	D.J.S.,	geboren	op	25-09-1978	per	
    9-2-2021.
•	 Oehlschlägel,	M.	geboren	op	21-08-1979	per	
    21-01-2021.

Staat uw naam hiernaast of weet u waar 
nevenstaande 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.

Bekendmakingen Wet Basisregistratie Personen (BRP)


