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Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

In beeld: samen zorgen we 
voor een schone en veilige 
leefomgeving

Is er iets kapot bij u in de buurt, ziet u een 
losliggende stoeptegel of rondslingerend afval? 
Met Fixi kunt u online een melding doen als 
u iets aantreft in de openbare ruimte wat niet 
hoort. Alle meldingen komen centraal op de 
afdeling Openbare Ruimte binnen en worden 
afgehandeld. Met Fixi zorgen we samen voor 
een schone en veilige leefomgeving. U kunt de 
Fixi app downloaden in de Google Play Store 
of App Store of maak gebruik van het online 
formulier op www.eijsden-margraten.nl/ikfixit.

Drie vragen aan 

Vrijwilligers van Stichting Vrijwillige 
Hulpdienst Margraten (SVH) zorgen 
al jaren met veel bereidwilligheid en 
aandacht voor warme maaltijden aan 
huis. Helaas kwam er vorig jaar een 
einde aan deze maaltijdvoorziening. De 
leverancier moest vanwege de corona-
maatregelen tijdelijk de deuren sluiten. 
Daarnaast was het risico voor bezor-
gers te groot. Annie Blezer, al jaren 
vrijwilligster van de stichting, vertelt 
hoe nu verder:

Kan ik op een andere manier een maal-
tijd krijgen?
“De rol van SVH Margraten blijft nu beperkt 
tot adviseren en bemiddelen. Wij informeren 
ouderen en kwetsbaren graag over alterna-
tieve mogelijkheden voor een warme of koude 
maaltijd. Diverse marktpartijen hebben de be-
hoefte aan kant en klare maaltijden inmiddels 
opgepakt en leveren prima kwaliteit.” 

Voor wie zijn deze maaltijden?
“Voor mensen die hulpbehoevend zijn zoals 
langdurig zieken of mensen met een beper-
king. Mensen voor wie zelf koken moeilijk 
wordt en die toch graag een gezonde en 
verzorgde maaltijd willen gebruiken.” 

Waar kan ik meer informatie krijgen?
“Wilt u weten wat de mogelijkheden en de 
kosten zijn? U kunt mij bellen via 
043 458 1819. Ik help u graag verder.”

Geniet dit voorjaar van prikkelende 
kunst en opbloeiend natuurschoon 
tijdens de fiets- en wandelroute: ‘Langs 
kunst en cultuur in Eijsden-Margraten’.

Maak kennis met lokale tradities zoals de schut-
terij en de traditionele dans, de ‘Cramignon’. 
Bewonder klassieke sculpturen van gerenom-
meerde kunstenaars en moderne muurschilde-
ringen van jong talent. Sta stil bij het oorlogs-
verleden en rust uit op de kronkelige weg naar 
de vrijheid. 
De fietsroute vindt u op de website: www.visit-
zuidlimburg.nl/fietsroutelangskunstencultuur 
en kunt u als folder krijgen bij de balie van het 
gemeentehuis in Margraten en bij Visit 
Zuid-Limburg locaties. Aanvullend is er een 

wandelroute door Eijsden beschikbaar via de 
website: www.visitzuidlimburg.nl/Culturelewan-
delrouteEijsden. 
Indien u slecht ter been bent, is de fietsroute 
ook met een auto te volgen. 

Uitgelicht: culturele fiets- en wandelroute 

Ontvangt u onze digitale nieuws-
brief al?
Steeds meer mensen ontvangen graag onze 
digitale nieuwsbrief. De informatie is snel, 
beknopt en spaart papier. Wilt u ook als eerste 
op de hoogte zijn van nieuws uit Eijsden-Mar-
graten? Meld u aan en ontvang de nieuwsbrief 
elke week in uw mailbox.

Aanmelden
Dit doet u snel en makkelijk via www.eijsden-

Kort nieuws 

margraten.nl. U kunt zich uiteraard op elk 
gewenst moment weer afmelden. We gebruiken 
uw gegevens alleen voor het versturen van de 
nieuwsbrief. 

Gewijzigde openingstijden 
Het gemeentehuis in Margraten is gesloten
op Goede Vrijdag 2 april en paasmaandag 
5 april 2021. De verplichte aangifte geboorte 
c.q. overlijden kunt u digitaal regelen via de 
website www.eijsden-margraten.nl. 



De gemeenteraad van Eijsden-Margraten 
stemde op 23 maart in met het uittreden 
van de gemeente Eijsden-Margraten 
uit het samenwerkingsverband Sociale 
Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH). Dit 
betekent dat de gemeente vanaf 1 juli 
2021 in het kader van de Participatiewet 
beschikt over een eigen sociale dienst 
waarbinnen uitvoering wordt gegeven 
aan de taken werk, inkomen en minima-
regelingen. De vertrouwde samenwer-
king met regionale re-integratiepartners 
zoals de sociale werkvoorziening van 
MTB, Podium24 en Annex wordt voort-
gezet.

Kansen bij zelfstandige uitvoering
Naar aanleiding van een verzoek van de 
gemeenteraad in mei 2019 is onderzoek gedaan 
naar de gemeenschappelijke regeling (GR) 
van de uitvoeringsorganisatie SZMH. Dit is de 
regeling voor de gezamenlijke uitvoering van 
de Participatiewet voor de zes gemeenten in 
Maastricht-Heuvelland.

Verantwoordelijk wethouder Jos Custers liet op 

basis van het onderzoek zien dat het in eigen 
beheer uitvoeren van de sociale dienst kansen 
biedt op zowel inhoudelijk als financieel vlak. 
Inhoudelijk is een eigen team op Participatie 
een belangrijke partner om samen te werken 
met het team voor de onderdelen Jeugdzorg en 
Wmo. Hierdoor ontstaat er een sterkere en al 
langer gewenste integrale dienstverlening voor 
onze inwoners die hierop een beroep doen, 
wat aansluit op de visie “Dichtbij het leven”. 
Uit onderzoek en berekeningen blijkt ook dat 
de jaarlijkse structurele uitvoeringskosten bij 
een zelfstandige uitvoering met minimaal 20% 
dalen, dit met behoud van tenminste het goede 
niveau van de dienstverlening zoals deze wordt 
geleverd door SZMH. 

Overeenstemming
Op basis van de resultaten van dit onderzoek 
is het voornemen om uit te treden aan SZMH 
aangekondigd. Toen de voorwaarden dui-
delijk waren is het voornemen op uittreden 
getoetst bij de gemeenteraad. Een zeer ruime 
meerderheid ondersteunde het voornemen. 
Hierna zijn de gesprekken tussen de gemeente 
Eijsden-Margraten en SZMH over de uittreding 

voortgezet. Daarbij is rekening gehouden met 
de belangen van álle betrokkenen, te weten 
de uittredende gemeente Eijsden-Margraten, 
de uitvoeringsorganisatie SZMH en de vijf 
Maastricht-Heuvelland gemeenten die binnen 
het samenwerkingsverband blijven. De gesprek-
ken hebben geleid tot een principeakkoord 
waarbij de gemeente Eijsden-Margraten per 1 
juli 2021 uit de GR SZMH treedt en hiervoor een 
vergoeding betaalt van € 875.000,-, o.a. ten 
behoeve van overheadkosten van SZMH die nog 
geruime tijd doorlopen.   

Van start
Om vanaf 1 juli in eigen beheer uitvoering te 
gaan geven aan de sociale dienst is per direct 
gestart met de uittreding- en implementatiefase. 
De gemeenteraad heeft voor de realisatie hier-
van ingestemd met een implementatiebudget 
van € 300.000,-. 
SZMH en Eijsden-Margraten hanteren na de 
overdracht op 1 juli nog een periode van een 
half jaar voor een zorgvuldige overgang. Inwo-
ners die een beroep doen op deze voorziening 
worden uiteraard tijdig door de gemeente 
geïnformeerd.

Eijsden-Margraten kiest voor eigen regie op uitvoering sociale dienst

Op 18 maart stelde de gemeenteraad 
het Manifest Buitengewoon Buitenge-
bied vast. Het buitengebied staat voor 
grote opgaven. Denk aan het in stand 
houden en versterken van de natuur- 
en het landschap, klimaatadaptatie en 
de energie en landbouwtransitie. De 
gemeenteraad heeft in september 2017 
burgemeester en wethouders opdracht 
gegeven om de richting voor het buiten-
gebied op te schrijven in een Manifest. 

Participatietraject
Om tot dit Manifest te komen is een uitgebreid 
en uniek participatietraject opgezet. Meer dan 
1000 mensen hebben meegedaan aan een van 
de werksessies of op een andere manier hun 
mening gedeeld. Hieruit blijkt dat het buitenge-
bied belangrijk is. 

De belangrijkste punten uit alle reacties zijn:
•	 Aandacht	voor	het	in	stand	houden,	bescher-
 men en versterken van het landschap en de 
 natuur; 
•	 Zorg	voor	een	daadkrachtige	aanpak	van	
 veranderingen en maatschappelijke opga-
 ven (vergroening, biodiversiteit, circulariteit, 
 verduurzaming);
•	 Maak	heldere	keuzes	en	strakkere	kaders.	
 Ontwikkel instrumenten en zet deze met 

Manifest Buitengewoon Buitengebied vastgesteld 

 een doel in (bijvoorbeeld verdienmodellen 
 voor nieuw ondernemerschap).

Richtinggevende uitspraken 
De gemeenteraad heeft de belangrijkste punten 
uit het participatietraject verwerkt. Deze staan 
in het Manifest als zogenaamde “richtingge-
vende uitspraken”. Dit betekent onder andere 
dat we: 
•	 Bouwen	in	het	buitengebied	strenger	
 beperken; 
•	 Op	zoek	gaan	naar	nieuwe	verdienmodel-
 len om landschapsbeheer en biodiversiteit te 
 versterken;
•	 Ondersteuning	bieden	voor		een	landschaps-
 vriendelijke verandering van de landbouw, 
 bijvoorbeeld via experimenten en proeven;
•	 De	principes	van	een	“Green	Destination”	
 toepassen voor toerisme en recreatie. Deze 
 zijn, kwaliteit, kleinschalig, duurzaam, 
 authentiek en milieu- en klimaatvriendelijk; 
•	 De	leefkwaliteit	verder	verbeteren	met	een	
 gericht mobiliteitsbeleid en overlast willen 
 verminderen, door gerichter keuzes te maken 
 in de toe te laten evenementen. 

Vervolgstappen
•	 Er	komt	een	aanpak	om	de	raad	vroegtijdig	
 te betrekken bij plannen en initiatieven in het 
 buitengebied, met aandacht voor participatie, 

 zoals opgenomen in de in voorbereiding 
 zijnde Omgevingswet. 
•	 Er	komt	een	gebiedsgerichte	uitwerking.	
•	 De	voorgaande	twee	zaken	worden	geëvalu-
 eerd. De uitkomsten daarvan vormen input 
 voor de Omgevingsvisie. 
•	 De	besluitvorming	over	het	Manifest	en	de	te	
 nemen vervolgstappen wordt breed gecom-
 municeerd onder alle deelnemers en betrok-
 kenen die aan het proces buitengewoon 
 buitengebied hebben bijgedragen.

Meer informatie kunt u vinden op www.eijsden-
margraten.nl/buitengewoonbuitengebied. 



is de naam van een burgerinitiatief 
ontstaan na een oproep vanuit de 
gemeente. Onze gemeente wil meer 
aandacht voor voedsel produceren, ko-
pen en (gezond) eten op een manier die 
ons leefmilieu minder belast. Het eerste 
punt van onze aandacht is het lokale 
voedsel, voedsel uit eigen gemeente 
en regio. Ons Heuvelland heeft veel te 
bieden. Door meer mensen te wijzen op 
de mogelijkheden om heerlijke, gezonde 
en groenere producten rechtstreeks, of 
via slechts een tussenstap te kopen bij 
lokale producenten slaan we veel vlie-
gen in een klap. Zo krijgt bijvoorbeeld 
de producent een eerlijke prijs, besparen 
we in voedselkilometers op brandstof, is 
er meer sociaal contact, en met de kans 
voor kleinschaligheid wordt de lokale 
biodiversiteit en ons bijzondere land-
schap beter beschermd. 

Er is een groeiende vraag naar vegetarische 
en strikt biologische producten. Wij beperken 
ons niet daartoe. We zijn niet dogmatisch; elke 
kleine stap om de natuur te ontlasten verdient 
een beloning. Bewust minder bestrijdingsmid-
delen gebruiken, meer aandacht voor dieren-
welzijn zijn ook al stappen in de goede richting, 
passend bij de weg van Cittaslow. Maar vooral 
willen we u laten ervaren dat zo’n bewuste 
keuze helemaal niet duurder hoeft te zijn en bo-
vendien vaak ook smakelijker. Lekker en gezond 
is niet voor de elite.

We gaan daarom de ondernemers in onze korte 
keten, die werken aan een gezondere wereld, 
hier in De Etalage in het zonnetje zetten. 
Ondertussen laten we ook al onze gedachten 
gaan over de ontwikkeling van herenboerde-
rijen, pluktuinen en agroforestry.

Bent u ondernemer of consument en wilt u 

Korte Keten Zeker (W)eten … 

meedoen of meedenken?
Stuur dan een berichtje naar: 
korteketenzekerweten@gmail.com of 
lokaalvoedsel@eijsden-margraten.nl  

Kijk voor meer informatie op 
www.verenigt-u.nl/oproep/lokaalvoedsel

De verharding op de rotonde Groen-
straat-Rijksweg-Sint Geertruiderweg 
(inclusief aansluitingen) is op korte ter-
mijn toe aan noodzakelijk onderhoud.
Gezien het belang van deze rotonde in 
het doorgaande gemeentelijk wegennet 
worden de werkzaamheden, met name 
in het weekend, in volledige afsluiting 
uitgevoerd. De voorbereidende werk-
zaamheden worden overdag uitgevoerd. 

De werkzaamheden worden in 3 fases 
uitgevoerd:
- Fase 1. 
 Voorbereiding en aanbrengen in het werk 
 gestorte rotondeband in het middeneiland 
 van de bestaande rotonde. Deze werkzaam-
 heden zijn van dinsdag 6 tot en met 
 vrijdag 9 april aanstaande.

De rotonde wordt niet afgesloten, verkeer 
wordt om de werkzaamheden heen geleid door 
verkeersregelaars.

Onderhoud verhardingen rotonde Groenstraat Eijsden

- Fase 2. 
 Voorbereidende werkzaamheden inclusief 
 uitbreken bestaande asfalt, aanbrengen 
 asfaltwapening, straatwerken en aan-
 brengen nieuwe onder- en tussenlaag asfalt.
 De rotonde wordt geheel afgesloten voor 
 verkeer vanaf vrijdagavond 16 april 20.00 uur 
 tot maandagmorgen 19 april 05.00 uur.

- Fase 3. 
 Aanbrengen asfaltdeklagen en betonemulsie, 
 uitharding, opruimwerkzaamheden en aan-
 brengen belijning en markeringen.
 De rotonde wordt geheel afgesloten voor 
 verkeer vanaf vrijdagavond 23 april 20.00 uur 
 tot maandagmorgen 26 april 05.00 uur.

Tijdens de afsluitingen wordt het doorgaande 
verkeer komende vanaf de autosnelweg A2 
via de afslag Gronsveld omgeleid. Voor het 
plaatselijk verkeer worden lokale omleidingen 
ingesteld.

Meer informatie over deze werkzaamheden 
vindt u op eijsden-margraten.nl/werkinuitvoe-
ring.

De besmettingen met het coronavirus 
nemen toe. Het aantal coronapatiënten 
op de intensive care (ic) stijgt. De derde 
golf begint zichtbaar te worden. Daarom 
wordt het huidige pakket maatregelen 
verlengd. Eén maatregel wordt iets aan-

gepast: vanaf 31 maart gaat de avond-
klok een uur later in; om 22.00 uur. 

Avondklok
Tot 31 maart is de avondklok van 21.00 uur tot 
04.30 uur. Vanaf 31 maart gaat de avondklok 

Maatregelen Rijksoverheid

een uur later in en wel van 22.00 uur tot 04.30 
uur. Dit betekent dat iedereen tussen die tijd 
binnen blijft.

De actuele maatregelen leest u op de website 
van de Rijksoverheid. www.rijksoverheid.nl. 


