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Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

In beeld: online kunst- 
en cultuureducatie voor 
basisscholen 

Structurele kunst- en cultuureducatie Eijsden-
Margraten oftewel SKEM biedt een lespakket 
op het gebied van toneel, muziek en beeldende 
kunst. Duurzaamheid is een belangrijk thema 
en zo werken we spelenderwijs aan bewust-
wording. Vanwege de coronamaatregelen 
geven de SKEM docenten online lessen voor 
BS St. Martinus in Gronsveld en BS Cramignon 
in Eijsden. Juist nu is cultuureducatie belangrijk 
om kinderen positief te blijven prikkelen. 

Drie vragen aan 

Eijsden-Margraten, een uitgestrekte 
gemeente met een zeer gevarieerd 
landschap. Juist nu alles in volle bloei 
staat kunnen we genieten van deze 
bloesemrijke omgeving. Hoe en waar? 
We vragen het Roger Deckers, mede-
werker Fysieke Leefomgeving:

Zijn er speciale bloesemrijke wandel-
tochten?
“Jazeker, zo is er bijvoorbeeld de Bloesemroute 
1 E2 Eijsden-Margraten. Een mooie wandelrou-
te waar de befaamde hoogstambomen nu in 
bloei staan. Vooral nu is het belangrijk dat we 
gezond bezig zijn en meer bewegen. Buiten, 
nu de natuur ons zoveel te bieden heeft.”

Zijn er ook speciale fietstochten in deze 
omgeving?
“Over holle wegen of ontspannen over de 
Zuid-Limburgse heuvels fietsen, het kan al-
lemaal. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Fietsen naar 
vrijheid’ route die door de hele gemeente 
voert. Langs de route vindt u de bijzondere 
plekken rondom de bevrijding en de Tweede 
Wereldoorlog.”

Waar vind ik deze routes?
“Op ontdekeijsdenmargraten.nl of bij de Visit 
Zuid-Limburg Shops vindt u talrijke fiets- en 
wandelroutes langs pittoreske dorpjes met vak-
werkhuizen, romantische kloosters, kastelen, 
(water)molens en statige vierkanthoeves. Al 
fietsend of wandelend (her)ontdek je je eigen 
omgeving op gepaste afstand.”

Op maandag 10 mei vertellen we u meer 
over de warmtetransitie. Wat is dit ei-
genlijk en wat betekent dit voor Eijsden-
Margraten? Hoe kunt u met isolatie 
energie, warmte én geld besparen? Kunt 
u een warmtepomp gebruiken om uw 
huis (deels) zonder aardgas te verwar-
men? Op deze vragen en meer geven we 
antwoord tijdens een digitale master-
class over de warmtetransitie. 

Warmtetransitie
Tijdens de masterclass kunt u vragen stellen en 
meedenken over dilemma’s waar de gemeente 
voor staat. Verder geven we een beeld voor de 
komende jaren: Eijsden-Margraten wordt niet 
van de een op de andere dag aardgasvrij. Er 
zijn wel kleine stappen die iedereen kan nemen 
om langzaam naar aardgasloos toe te werken 
in 2050.

Aanmelden 
De digitale bijeenkomst vindt plaats op 10 mei 
van 19.00 tot 20.30 uur. Deelname is gratis. 
U kunt zich aanmelden via 
www.eijsden-margraten.nl/warmtetransitie. 
We zien u graag op 10 mei.
 

Uitgelicht: Digitale masterclass over de warmtetransitie   

Gewijzigde openingstijden 
Het gemeentehuis in Margraten en Servicepunt 
Eijsden zijn gesloten op maandag 26 april (brug-
dag), dinsdag 27 april (Koningsdag) en woens-
dag 5 mei 2021 (Bevrijdingsdag). De verplichte 
aangifte geboorte c.q. overlijden kunt u digitaal 
regelen via onze website 
www.eijsden-margraten.nl. 

Kort nieuws 

Plannen windmolens Knauf-Visé 
Energieleverancier ENGIE is voornemens om op 
het KNAUF-isolatieterrein, in de directe nabij-
heid van de autosnelweg E25 in Visé (België) 
twee windturbines te bouwen. 
Op de website https://corporate.engie.be/nl/
energy/wind/knauf-vise kunt u een video bekij-
ken waarin de plannen worden toegelicht. 



De afgelopen weken zijn er in diverse media be-
richten verschenen over de gang van zaken rond 
de ex-directeur van de Stichting Instandhouding 
Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL). 
De berichten gingen over bedrijven (BV’s) die 
aan deze ex-directeur verbonden zijn. Ook werd 
er ingegaan op de relatie die de gemeente 

Eijsden-Margraten met IKL en deze bedrijven 
heeft. We kunnen ons voorstellen dat deze 
berichten vragen bij u oproepen. 
Gemeente Eijsden-Margraten deelt daarom 
alle documenten die inzicht geven in de 
werkzaamheden die door IKL zijn uitgevoerd 
en werkzaamheden die door de betreffende 

bedrijven zijn uitgevoerd voor de gemeente 
Eijsden-Margraten, de besluitvorming daarover 
en de betalingen. 

U kunt de informatie raadplegen via onze 
website: www.eijsden-margraten.nl/informatie-
kwestie-ikl. 

Informatie over kwestie IKL

Gemeente Eijsden-Margraten wil haar 
lokale gemeenschap een steuntje in de 
rug bieden bij herstel en hervorming. 
Hiervoor is het coronafonds. Dit fonds 
versterkt de positieve gezondheid en de 
sociale verbondenheid van de samenle-
ving. 

Subsidieregeling Verenigt u 
De coronamaatregelen hebben het vereni-
gingsleven nagenoeg plat gelegd. Om het 
verenigingsleven te helpen is een deel van het 
coronafonds beschikbaar voor de organisatie 
van verbindende activiteiten. Voor de subsi-
dieregeling Verenigt u is in totaal € 295.000 
beschikbaar.   
 

Doe mee! 
Heeft u met uw vereniging of stichting een goed 
idee voor een verbindende activiteit? Dien een 
subsidieaanvraag in en doe mee!

Vanaf 1 mei kunt u de subsidie Verenigt u 
aanvragen. De subsidie van € 1250,- is bedoeld 
voor verbindende activiteiten die in 2021 of 
2022 georganiseerd worden. De activiteiten 
dienen de sociale verbondenheid binnen de 
gemeenschap te versterken. De voortgang en 
resultaten van de georganiseerde activiteiten 
worden op het platform Verenigt u gedeeld. 
Alle vrijwilligersorganisaties in Eijsden-Margra-
ten die voor 1 januari 2020 zijn ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel kunnen een aanvraag 
indienen. Wij kijken uit naar alle mooie ideeën 
en initiatieven! 

Meer informatie
Bekijk de hele subsidieregeling en alle voor-
waarden op www.verenigt-u.nl/oplossing/
subsidieregeling-verenigt-u. 
Op deze pagina kun u ook het aanvraagformu-
lier downloaden. 

Aanvraag subsidieregeling Verenigt u mogelijk vanaf 1 mei

Kort nieuws 

Militaire oefening
Van 26 t/m 30 april 2021 is in onze gemeente 
een oefening voor militairen van de Koninklijke 

Landmacht. Er wordt geen gebruik gemaakt 
van (oefen)munitie. Indien er door de oefe-
ning schade is ontstaan, kunt u dit melden via 

JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien mogelijk 
kenteken, plaats, datum en tijd.

In het tweede kwartaal van 2021 worden 
de bouwwegen en rioleringen in de plannen 
Mheerderweg Noord in Banholt en Karreweg 
fase 2 in St. Geertruid aangelegd. In het plan 
Mheerderweg Noord gaat aannemer Mourik 
infra bv. de werkzaamheden uitvoeren. In het 
plan Karreweg fase 2 worden de werkzaamhe-
den uitgevoerd door aannemer KWS infra. Voor 

beide plannen duren de werkzaamheden ca. 6 
weken, afhankelijk van de weersomstandighe-
den. Aansluitend worden de kabels en leidingen 
aangelegd.
Wilt u meer informatie of reageren? Neem dan 
contact op met Erik Hurkens van de gemeente 
Eijsden-Margraten via de algemene contactge-

gevens. 
Telefoonnummer: 043 458 8488 of e-mailadres: 
info@eijsden-margraten.nl.
www.eijsden-margraten.nl/inwoners/werk-in-
uitvoering.

Start werkzaamheden uitbreidingsplannen Banholt en Sint Geertruid





Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Eijsden-Margraten maken bekend dat het vol-
gende besluit omgevingsvergunning ter inzage 
ligt voor: 

Het bouwen van een agrarische bedrijfsloods op 
het perceel, gelegen Ingberweg 3 te Margraten. 
De aanvraag betreft mede het verzoek tot afwij-
king bestemmingsplan middels artikel 2.12 lid 
1 onder a onder 3° van de Wabo. Hiervoor dient 
de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na dag van terinzagelegging van het besluit 
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 
6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de 
genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/besuursrecht. Daar-

voor moet u wel beschikken over een elektroni-
sche handtekening (DigiD). Op bovengenoemde 
website vindt u de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten:
De naam en adres van de indiener; de dagteke-
ning; een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep/verzoek is gericht; de gronden 
van het beroep/verzoek.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de 
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 het besluit en de bijbehorende stukken 
digitaal te raadplegen via 

www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: : 
NL.IMRO.1903.OMGKOM01003-VG01.

Eijsden-Margraten, 21 april 2021.
Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné  Akkermans

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure bouw agrarische bedrijfs-
loods Ingberweg 3 te Margraten

Verkeersbesluit gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken 
Bellefleur Eijsden 
In de Bellefleur te Eijsden worden verkeers-
borden E06 (gehandicaptenparkeerplaats) 
geplaatst. 
Het verkeersbesluit is in te zien via 
www.officiele-bekendmakingen.nl. Publicatie-
datum 21 april 2021.

Verkeersbesluit gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken 
Breusterweiden Eijsden
In de Breusterweiden te Eijsden worden ver-
keersborden E06 (gehandicaptenparkeerplaats) 
geplaatst. 

Het verkeersbesluit is in te zien via 
www.officiele-bekendmakingen.nl. Publicatie-
datum 21 april 2021. 

Verkeersbesluit wijzigen parkeer-
verboden en instellen parkeerver-
bodszone De Erk en Schinkepoort 
te Margraten
In De Erk en Schinkepoort worden verkeersbor-
den E01 (begin parkeerverbodszone en einde 
parkeerverbodszone met uitzondering van ‘par-
keren in de vakken’) geplaatst tussen Holstraat,  
Eijkerstraat, Sprinkstraat en Burgemeester 
Ronckersplein. Hierdoor valt het gebied De Erk 
en Schinkenpoort onder het regime parkeerver-
bodszone (met uitzondering van ‘parkeren in de 

vakken’). De huidige parkeerverboden verval-
len. Met het instellen van deze zone wordt het 
huidige aantal parkeerplaatsen niet verminderd.
Het verkeersbesluit is in te zien via 
www.officiele-bekendmakingen.nl. Publicatie-
datum 21 april 2021.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de 
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.


