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Koester het landschap

Het landschap waar we zo trots op zijn wordt 
regelmatig beschadigd door eigenhandig 
ingrijpen aan landschapselementen van de ge-
meente. We koesteren deze elementen die een 
hoge landschappelijke en ecologische waarde 
hebben. Zonder kennis wordt ruw gesnoeid 
en gekapt met grote schade tot gevolg. Als 
gemeente laten we niet toe dat anderen onze 
landschapselementen snoeien of kappen en 
doen aangifte van de schade. Uiteraard willen 
we samen met de belanghebbende werken 
aan een oplossing waarbij het landschap geen 
schade oploopt. Via www.fixi.nl kunnen meldin-
gen gemaakt worden.  

Drie vragen aan 

De gemeente zorgt voor een veilige en 
schone leefomgeving. Is er iets kapot 
bij u in de buurt, of ziet u rondslinge-
rend afval? Ook u kunt helpen. Buiten-
gewoon opsporingsambtenaar (boa) 
Dennis Prevos vertelt u hoe:

Hoe kan ik een melding doorgeven?
“Via onze website kunt u een melding doen. 
U kunt ook de Fixi app downloaden. Zo kunt 
u overal online een melding doorgeven. 
Meldingen worden door de buitendienst 
afgehandeld.”

Waar kan ik terecht bij spoedeisende 
meldingen? 
“Vaak horen deze meldingen niet meteen thuis 
bij politie, brandweer of GGD maar bij de boa. 
Denk aan hinderlijk gedrag, (milieu)vervuiling 
of parkeeroverlast. Voor deze meldingen kunt u 
bellen met ons algemeen nummer 
(043) 458 8488 of een melding maken via Fixi.

Waar kan ik terecht buiten kantoor-
uren?
“U kunt een melding doen via Fixi of onze 
website. Bellen kan ook (043) 458 8488.
Kies optie 1 voor spoedeisende meldingen. 
U wordt doorverbonden met de meldkamer 
Maastricht-Heuvelland. Deze staat direct in 
contact met een boa. 
Kies optie 2 als u bijvoorbeeld rioolproble-
men of wegverzakkingen wilt melden. U wordt 
doorverbonden met een medewerker van de 
buitendienst.” 

Sinds 2016 kunnen inwoners van gemeente 
Eijsden-Margraten profiteren van de voordelen 
van Zorgeloos Zonnepanelen. Dit zonnepa-
nelenproject is een samenwerking met Volta 
Solar. Recent zijn de afspraken met Volta Solar 
opnieuw bekeken. Zorgeloos Zonnepanelen 
biedt u een marktconforme prijs en zonnepane-
len met een hoge opbrengst. Daarnaast wordt u 
ontzorgd op onder andere de BTW-teruggave en 
het onderhoud van uw panelen. 

Lenen tegen 1% rente
Bij de gemeente sluit u een lening af tegen een 
rente van slechts 1%. Na 15 jaar is deze lening 
afgelost en profiteert u nog minimaal 10 jaar 
van gratis zonne-energie. Volta Solar zorgt ook 
15 jaar lang voor het onderhoud van uw zon-
nepanelen.  

Doe de dakcheck
Volta Solar bekijkt of uw dak geschikt is en u 
ontvangt een vrijblijvende offerte. Kijk voor 
meer informatie over Zorgeloos Zonnepanelen 
op www.eijsden-margraten.nl/zorgelooszon-
nepanelen.
 

Uitgelicht: Profiteer van de voordelen van Zorgeloos 
Zonnepanelen

Ondernemerssessies Economische
Samenwerking Zuid-Limburg 
De Zuid-Limburgse gemeenten werken samen 
aan een economisch herstelplan voor onze re-
gio, met als doel ondernemers, die geraakt zijn 
door de coronacrisis, te helpen om sterker uit de 
crisis te komen. Bent u ondernemer en heeft u 
te maken met een terugval van inkomsten? 

Kort nieuws 

Stapelen de schulden zich op of wilt u zich 
breder oriënteren op de arbeidsmarkt? Meld u 
aan voor een van de ondernemerssessies van 
de Economische Samenwerking Zuid-Limburg. 
U kunt hier terecht met al uw vragen over 
bijvoorbeeld TONK, heroriëntatie en schuldhulp-
verlening. Kijk voor meer informatie op 
www.eszl.nl/ondernemers.



GGD biedt maatwerk voor mensen 
met huisarts in buitenland
Huisartsen in Nederland zijn gestart met vac-
cineren en hebben de eerste doelgroepen een 
uitnodiging gestuurd. Mensen die in Nederland 
wonen en in het buitenland een huisarts heb-
ben, ontvangen deze uitnodiging niet. GGD Zuid 
Limburg biedt een passende oplossing door 
vanaf 29 maart deze specifieke doelgroep te 
vaccineren. 
Valt u onder deze doelgroep? Neem dan contact 
op met GGD Zuid Limburg via 088-8805005 of 

kijk op: www.ggdzl.nl/coronavirus/vaccinatie-
coronavirus/vaccinatie-in-de-grensstreek. 

Amstel Gold Race
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. 
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.

Kort nieuws 

Burgerinitiatief Korte Keten Zeker 
(W)eten wil burgers verbinden met 
lokale boeren en voedselproducenten. 
Daarom zetten we met regelmaat een 
lokaal verkooppunt in het zonnetje. Dit 
keer gaat de aandacht naar: 

Vers van Mertz, Julianaweg 6a in 
Sint Geertruid  
Ellen en Gerard Mertz hebben van de nood een 
deugd gemaakt. Tot maart 2020 concentreerden 
zij zich met succes op de teelt van kleinfruit. 
Ze kregen veel naamsbekendheid met bessen, 
bramen en de kiwibessen.  

Overvallen door de lockdown, begonnen ze 
een jaar geleden met de verkoop van hun eigen 
groente en fruit vanuit een gezellige groentekar 
onder een boom op het erf.   

Afgelopen herfst hebben ze ook een echte 
groentewinkel geopend met een verrassend 
veelzijdig aanbod van producten van schitteren-

de kwaliteit. Bij Vers van Mertz kun je gezond 
voedsel kopen met weinig voedselkilometers. 
Naast verse groente en fruit kun je de bood-
schappentas ook vullen met eieren en melk-
producten uit het Heuvelland. Voor de vlaaien-
bakkers zijn er heerlijke fruitvullingen te koop en 
uiteraard vindt u hier ook zelfbereide vruchten-
mosterd, honing en jam. Het is allemaal eigen 
maak en zonder kunstmatige smaakstoffen. 
Wekelijks wordt er een aantrekkelijk verspakket 
samengesteld.  

Thuis kunt u al een kijkje in de winkel nemen via 
hun facebookpagina en website. Van tevoren 
een bestelling doorgeven behoort tot de moge-
lijkheden net als bezorging aan huis.  
 
Meer informatie
Wilt u verder lezen over deze ondernemer of 
meer weten over Korte Keten Zeker (W)eten en 
andere verkooppunten? Kijk dan op: 
www.verenigt-u.nl/oplossing/burgerinitiatief-
korte-keten. 

Bent u consument of producent en wilt u mee-
doen of meedenken? Neem dan contact op met
het burgerinitiatief Korte Keten Zeker (W)eten
via korteketenzekerweten@gmail.com of 
lokaalvoedsel@eijsden-margraten.nl. Wij kijken 
uit naar uw reacties! 

Boeren en lokale voedselproducenten in de schijnwerper  

www.amstelgoldrace.nl

 ZONDAG 18 APRIL 2021 

 08:30 
Start 7e Amstel Gold Race Ladies Edition

7 rondes van 16,9 km. Finish: ca. 11:50 uur

 12:05 
Start 55e Amstel Gold Race Heren

12 rondes van 16,9 km + finaleronde van 15,8 km
Finish: ca. 17:35 uur

BLIJF
 

THUIS 
VOOR ONS

 UITZENDING NOS 
Vanaf 08:30 uur Amstel Gold Race  
Ladies Edition live op NOS.nl en  

vanaf 11:05 uur live op NPO1. 
Vanaf 13:45 uur Amstel Gold Race  

live op NPO1 en NOS.nl

 GEEN PUBLIEK 
Het is voor publiek niet mogelijk om de race 

langs de kant te kijken. Bewoners in het afgesloten 
gebied kunnen de hele dag hun woning bereiken. 

Ook bedrijven blijven bereikbaar. Voor meer informatie 
verwijzen wij graag naar de website: 

www.amstelgoldrace.nl 

LOKALE RONDE  
HEREN EN DAMES
FINALERONDE HEREN

VILT

GEULHEM

BERG

WOLFSHUIS

BEMELEN

TERBLIJT

MAASTRICHT

BERG EN
TERBLIJT

VALKENBURG



Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten;

Gelet op:
- Artikel 108 van de gemeentewet en het 
 bepaalde in de Verordening naamgeving 
 en nummering (adressen) gemeente Eijsden--
 Margraten 2011;
- Artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen 
 en gebouwen (BAG), waarin gemeenten 
 wordt opgedragen openbare ruimten vast te 
 stellen;

Besluiten:
1. Tot vaststelling van de openbare ruimte in 
 de uitbreidingslocatie Mheerderweg Noord te 
 Banholt met de volgende benaming:

Achter Lotsheuf

overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
situatietekening.

2. Tot het in werking laten treden van dit besluit 
 een dag na publicatie in het gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 
2021.

Bekendmakingen

Besluit tot het vaststellen van openbare ruimte (straatnaambesluit)

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat het volgende 
ontwerpbesluit ter inzage ligt voor het verlenen 
van een (omgevings)vergunning voor: 

het creëren van een veilige doorgang in de 
vuursteenmijn, gelegen kadastrale percelen 
Margraten, sectie R02 49, 4 en 105, plaat-
selijk bekend vuursteenmijn te Rijckholt/
Savelsbos.

Het ontwerpbesluit ligt op grond van paragraaf 
3.4 van de Wabo vanaf 13 april 2021 gedurende 
zes weken ter inzage.Tijdens de termijn van zes 
weken 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 de dag na publi-
catiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. 
Voor inzage en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. In verband met 
de huidige maatregelen rondom het coronavirus 
kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. 
Neem hiervoor contact op met het Klant-
ContactCentrum.

Eijsden-Margraten, 14 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten

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

Ontwerpbesluit vergunning ex. artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor 
archeologisch monument vuursteenmijn te Rijckholt/Savelsbos


