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In beeld: We helpen elkaar

Verenigt u is een platform voor alle inwoners, 
ondernemers en verenigingen in Eijsden-
Margraten. We delen kennis en ervaring. Geven 
gekoesterde tradities een nieuwe vorm en 
bouwen samen aan nieuw perspectief. 
Zoek je hulp voor je vereniging of contact met 
andere ondernemers? Wil je je, alleen of met 
anderen, inzetten voor onze gemeenschap? 
Help elkaar en meld je aan! 
Kijk op www.verenigt-u.nl. 

Drie vragen aan 

Onlangs stond er een artikel in de krant 
van brandweer Eijsden. Er werd een 
oproep gedaan om auto’s voortaan 
goed te parkeren. Bryan Clear, brand-
weer Kazernechef Eijsden, vertelt ons 
waarom:

Waarom deze oproep?
“Het komt regelmatig voor dat wij situaties 
meemaken dat wij onderweg geblokkeerd 
worden door fout of niet goed geparkeerde 
auto’s. Vooral bij spoedmeldingen is dit een 
groot probleem want elke seconde telt! Dit 
geldt natuurlijk ook voor onze collega’s van de 
ambulancedienst.”

Hoe kan ik helpen?
“De blusvoertuigen hebben een doorrijbreedte 
van ongeveer 3.5 meter nodig. Let op bij het 
parkeren dat u uw auto niet in of te dichtbij 
een bocht plaatst. Ook in smallere straten is 
het niet gewenst dat auto’s aan twee zijden 
van de weg geparkeerd staan. Zo kunt u ervoor 
zorgen dat de hulpdiensten altijd kunnen door-
rijden en zo snel mogelijk ter plekke kunnen 
zijn.”

Wat kan ik doen als ik sirenes hoor?
“Ziet of hoort u sirenes van de hulpdiensten? 
Blijf kalm en kijk rustig uit naar een mogelijk-
heid om ruimte te maken. Breng daarbij het 
overige verkeer niet in gevaar.”

En dan is het voorjaar! De natuur 
ontwaakt. Helaas ook de eikenproces-
sierups. De brandharen van de rups 
zorgen voor irritatie aan huid, ogen en 
luchtwegen. Nu levert deze rups nog 
geen problemen op. Toch begint de ge-
meente al met het preventief handelen 
om overlast straks zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Omgeving
De rups komt voor in eikenbomen. Een groot 
deel van deze bomen staat langs wegen, 
fietspaden en in de nabijheid van huizen. De 
aanpak van de eikenprocessierups richt zich op 
de gebieden waar inwoners de grootste risico’s 
lopen. 

Voorzorg
In april en mei wordt de eikenprocessierups 
preventief bestreden. De bestrijding gebeurt 
door bespuiting met een biologisch middel dat 
alleen de rups bestrijdt en onschadelijk is voor 
mens en dier. Het middel wordt niet gebruikt 
in gebieden die door ‘De Vlinderstichting’ zijn 
aangemerkt als beschermingsgebied.
 

Uitgelicht: Eijsden-Margraten gaat voor biologische 
aanpak eikenprocessierups 

De Amstel Gold Race en Amstel Gold Race 
Ladies Edition worden op zondag 18 april in 
de regio verreden. De wedstrijden worden op 
een aangepaste omloop van zo’n 17 kilome-
ter, zonder verdere randactiviteiten, verreden. 
Het volledige gebied rondom het parcours zal 
hermetisch worden afgesloten voor dagtoeristen 
en wielerpubliek, maar blijft voor bewoners en 
(bezoekers van) bedrijven bereikbaar. 

Kort nieuws 

Voor meer informatie en de laatste stand van 
zaken kunt u terecht op de website van de 
Amstel Gold Race: www.amstelgoldrace.nl op 
de pagina ‘bewonersinformatie’. Indien uw 
vragen niet beantwoord zijn met de informatie 
op deze website, kunt u de organisatie bereiken 
via een e-mail aan info@amstelgoldrace.nl en in 
het weekend van 18 april via telefoonnummer 
(043) 203 0019.



Op 12 april om 19.00 uur, vindt de beeldvor-
mende vergadering plaats. Op 20 april om 19.30 
uur de besluitvormende raadsvergadering. Beide 
vergaderingen vinden digitaal plaats. 
Op de agenda staan onder andere de stimu-
leringsregeling afkoppelen hemelwater, de 
afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 
2021 en een wijziging wegsleepregeling. Deze 
onderwerpen worden in beide vergaderingen 
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 open gestaan 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 
9 april  09.00 uur voor de beeldvormende 
vergadering en uiterlijk maandag 19 april 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 staat onder andere de stimu-
leringsregeling afkoppelen hemelwater en de 
afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 
2021. Beide onderwerpen staan op deze pagina 
uitgelicht.

Vergaderingen van de raad 12 april en 20 april 2021

Klimaat is een veel gehoord begrip. Ook 
gemeente Eijsden-Margraten is hiermee 
bezig en heeft een klimaatbeleid ont-
wikkeld. Maar niet alleen beleid zorgt 
voor een beter klimaat. Ook ons gedrag 
kan het klimaat verbeteren. Daarom 
bieden wij inwoners een stimulerings-
regeling aan waarmee we twee zaken 
willen bereiken:

1. Het besef vergroten dat inwoners een bij- 
 drage kunnen leveren aan een verbetering 
 van het klimaat door water duurzaam te 
 gebruiken en regenwater op te vangen en te 
 gebruiken. Dit water kunt u gebruiken om de 

 planten water te geven en tijdens droogte het 
 gazon te besproeien. Ook kunt u met dit 
 water de ramen wassen. Regenwater bevat 
 geen kalk en is daarom erg geschikt hiervoor. 
 U kunt water ook laten infiltreren in de 
 bodem, waardoor de bodem minder snel 
 verdroogt.

2. Inwoners helpen om een bijdrage te leveren 
 aan de verbetering van het klimaat door: 
•	 u	in	de	mogelijkheid	te	stellen	om	een	
 regenton te kopen bij onze lokale onder-
 nemers. Inwoners krijgen via de gemeente 
 een korting van € 45,- op de aankoop van 
 een regenton. Deze actie wordt opgezet 

 van 1 mei tot 1 juli 2021. 
•	 u	een	bijdrage	te	geven	voor	het	afkop-
 pelen van uw regenwater van de riolering. 
 Gemeente Eijsden-Margraten wil inwo-
 ners tegemoet komen in de afkoppel-
 kosten. Er wordt een bijdrage gegeven 
 van € 9,- per m2 afgekoppeld verhard 
 oppervlak (daken, terrassen, garages etc.).

Op 20 april wordt deze stimuleringsregeling 
behandeld in de gemeenteraad. Als de raad 
instemt met de voorgestelde regeling, dan 
wordt u na 20 april verder geïnformeerd over de 
regentonnenactie en bijdrage voor het afkop-
pelen van regenwater. 

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

De afgelopen jaren zijn met succes maat-
regelen ingevoerd om de hoeveelheid 
huishoudelijk (rest)afval te verlagen. Dit 
is de basis voor het verder realiseren 
van de landelijke doelstelling voor 100% 
afvalscheiding in de toekomst. De ko-
mende jaren dragen beleidsmaatregelen 
bij aan het verder terugbrengen van het 
aanbod huishoudelijk restafval. 

Optimale scheiding van huishoudelijk restafval 
is een zaak van ons allemaal. Het is ook de ver-
antwoordelijkheid van u als inwoner. Door afval 
beter te scheiden zien we dat er steeds meer en 
beter kan worden hergebruikt. Bij de ontwikke-
ling van nieuw beleid wordt afval daarom als 
een grondstof gezien.

Wijzigingen gemeentelijk afval-
beleid
Het gemeentelijke afvalbeleid in 2021 heeft als 
doel het stimuleren van het scheiden van afval. 
De belangrijkste verandering in het beleid is dat 
huishoudelijk restafval nog maar één keer in 
de vier weken wordt opgehaald. Als aanvulling 
hierop wordt in elke dorpskern een ondergrond-
se restafvalcontainer geplaatst. Deze containers 
kunnen gebruikt worden als u om een bepaalde 
reden meer dan gemiddeld huishoudelijk restaf-
val produceert.  

De wijziging van het gemeentelijk afvalbeleid 
heeft geen financiële consequenties voor de 
inwoners van Eijsden-Margraten. Inwoners be-
talen een vergelijkbaar tarief voor de kilogram-

men huishoudelijk restafval die zij aanbieden in 
de containers. 

De gemeenteraad neemt 20 april een besluit 
over de nieuwe Afvalstoffenverordening 
gemeente Eijsden-Margraten 2021. Als deze 
verordening wordt vastgesteld, dan worden in-
woners door de gemeente en Rd4 geïnformeerd 
over de wijzigingen die van invloed zijn op het 
aanbieden restafval. 

Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2021



Inwoners van de gemeente Eijsden-
Margraten worden, net als de andere 
Nederlanders, al een jaar lang gecon-
fronteerd met de coronapandemie en de 
daaruit voortvloeiende maatregelen. De 
pandemie heeft niet alleen zijn weerslag 
op de gezondheid en de economie, maar 
ook op het maatschappelijk welbevin-
den. De gemeente Eijsden-Margraten 
heeft een steunfonds in het leven geroe-
pen om haar lokale gemeenschap een 
steuntje in de rug te bieden bij herstel 
en hervorming. 

Participatieplatform
Waar het coronafonds voor wordt ingezet vloeit 
voort uit het participatietraject vanuit het eerder 
ontwikkelde participatieplatform Verenigt u. De 
hulpvragen en zorgen die op het platform en in 
de digitale overleggen zijn geuit hebben de raad 
op 18 maart 2021 doen besluiten een corona-

fonds á € 885.000 in te zetten. De gemeente 
sluit niet uit dat er een vervolg komt met een 
coronafonds tweede tranche. 

Coronafonds voor iedereen
Het coronafonds beoogt de positieve gezond-
heid en de sociale verbondenheid van de 
samenleving te versterken. De digitale overleg-
gen maakten duidelijk dat er naast zorgen ook 
kansen zijn. Denk bijvoorbeeld aan creatieve 
manieren om toch in verbinding te blijven, een 
grotere waardering van het landschap en een 
gezonde leefstijl. 

Het bestedingsbesluit voor het coronafonds 
(eerste tranche) bevat meerdere projecten 
die inspelen op deze kansen. De projecten 
bereiken de hele samenleving via  bijvoorbeeld 
het verenigingsleven en de basisscholen. Met 
projecten die positieve gezondheid en beweging 
stimuleren en door samen met zwaar getroffen 

Coronafonds als steun voor gemeenschap Eijsden-Margraten

branches (zoals horeca en kunst en cultuur) te 
werken aan vitalisering van hun sector. 

De projecten en de voortgang zijn te volgen op 
www.verenigt-u.nl. Ook leest u hier het hele 
persbericht. 

De verharding op de rotonde Groenstraat-
Rijksweg-Sint Geertruiderweg (inclusief 
aansluitingen) is toe aan onderhoud. 
De werkzaamheden van deze belangrijke 
rotonde worden in april uitgevoerd.

De werkzaamheden volgen in 3 fases:
• Fase 1. Voorbereiding en aanbrengen in het 

werk gestorte rotondeband in het midden-
eiland van de bestaande rotonde. Deze 
werkzaamheden zijn van dinsdag 6 tot en 
met vrijdag 9 april 2021.

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

•	 Fase 2. Voorbereidende werkzaamheden 
inclusief uitbreken bestaande asfalt, aan-
brengen asfaltwapening, straatwerken en 
aanbrengen 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, opruimwerkzaam-
heden en aanbrengen belijning en markerin-
gen.

De rotonde wordt geheel afgesloten voor 
verkeer vanaf vrijdagavond 23 april 20.00 uur 
tot maandagmorgen 26 april 05.00 uur.

Onderhoud verhardingen rotonde Groenstraat Eijsden

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. Lees meer over deze werkzaamheden 
op onze website pagina ‘werk in uitvoering’.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 7 augustus 2020 besloten om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het 
aanleggen van een openbare parkeerplaats 
op het perceel van Stiegel 13 in Eijsden. Tegen 
dit besluit is bezwaar gemaakt. Tevens is de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg 
verzocht om het besluit te schorsen. 

Op 22 maart 2021 heeft de rechtbank Limburg 
hierover een uitspraak gedaan. De uitspraak van 
de rechtbank is, samengevat: “De voorzienin-
genrechter wijst het verzoek om voorlopige 
voorziening af. Hij is van oordeel dat er op dit 
moment geen aanleiding bestaat om aan te 
nemen dat de omgevingsvergunning in bezwaar 
niet in stand zal blijven”. 

Aanleg parkeerplaats Stiegel Eijsden

De werkzaamheden voor het aanleggen van 
de parkeerplaats mogen daarom doorgaan. De 
uitvoering van werkzaamheden ligt tot nu toe 
iets voor op de planning. 



Burgemeester en wethouder 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 8 april 2021 tot en met woensdag 19 
mei 2021 het ontwerp wijzigingsplan Karreweg 
fase II Sint Geertruid (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.WPLKOM09002-ON01) voor een 
ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Ameri-
kaplein 1 te Margraten. Het wijzigingsplan voor-

ziet in het toekennen van 19 bouwtitels binnen 
de reeds bestaande bestemming ‘Wonen”. 

Voor inzage in het ontwerp wijzigingsplan kunt 
u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer: (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.WPLKOM09002-
ON01.

Bekendmakingen

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 zienswijze naar voren 
wilt brengen, kunt u contact opnemen met de 
gemeente, via het algemene telefoonnummer 
(043) 458 8488.

Ontwerp wijzigingsplan Karreweg fase II Sint Geertruid 

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

het bouwen van een zadeldak op het bestaande 
gebouw (ijssalon) op het perceel Bovenstraat 
38, 6255 AV  Noorbeek. 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 para-
graaf 3.4 van de Wabo vanaf donderdag 8 april 
2021 t/m woensdag 19 mei 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. In verband met de huidige maatregelen 
rondom het coronavirus kunnen we u de stuk-
ken digitaal aanbieden Voor inzage en nadere 
informatie kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum, telefoonnummer: (043) 
458 8488.

Tevens is de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVBUI6255AV38-ON01.

Eijsden-Margraten, 7 april 2021
Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten

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

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning bouw zadeldak, Bovenstraat 38, 
6255 AV  Noorbeek


