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Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

In beeld: Fietsen naar 
vrijheid 

Na jaren van oorlog wordt op 12 september 
1944 Mesch als eerste dorp in Nederland 
bevrijd! In Eijsden-Margraten is er nog veel te 
zien en te horen uit deze roerige tijd. Zoveel 
dat u beter de fiets kunt pakken! Fietsen naar 
vrijheid is een thematische fietsroute met drie 
aaneensluitende routes, zo kiest u zelf hoe lang 
uw fietstocht wordt! 

Ga naar www.ontdekeijsdenmargraten.nl voor 
deze en nog veel meer mooie fietsroutes in ons 
mooie Heuvelland.

Drie vragen aan

Heeft u rioolproblemen? Als dit bin-
nenshuis is, bent u of de verhuurder 
van uw woning meestal verantwoorde-
lijk voor het oplossen van de verstop-
ping. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het riool in de openbare ruimte. 
Medewerker Openbare Ruimte Ralph 
Raijmakers vertelt ons meer:

Wat kan ik doen?
“Heeft u problemen met de afvoer van afval-
water, raadpleeg dan eerst www.riool.info. Hier 
vindt u handige tips om zelf het probleem
op te lossen of te voorkomen. Blijft uw riool 
verstopt? Neem dan contact op met de 
gemeente, ook buiten kantoortijden en in het 
weekend. Wij zoeken dan samen naar een 
oplossing. Indien nodig wordt in overleg met u 
een reinigingsdienst ingeschakeld.”

Zijn er kosten aan verbonden?
“Blijkt na inspectie dat het probleem is ver-
oorzaakt door voorwerpen die niet in het riool 
horen, betaalt u de kosten. Zit het probleem 
bij gemeentelijk eigendom, dan zijn de kosten 
voor de gemeente.”

Waar moet ik op letten?
“Als u een reinigingsbedrijf inhuurt zonder de 
gemeente in te lichten, zijn de gemaakte kos-
ten voor u. Deze kosten worden niet vergoed 
omdat achteraf de oorzaak van verstopping 
niet te controleren is.”

Binnenkort kunnen we weer gebruik 
maken van de verbindingsweg tussen 
St. Geertruid en Eijsden (Bukel).

De aanschaf van één perceel aan de St. Geer-
truiderweg is niet via een ongedwongen traject 
mogelijk. Daarom wordt voor de realisatie van 
het vrij liggende fietspad op dit tracégedeelte 
een onteigeningsprocedure ingezet. Hiervoor 
is een bestemmingsplanprocedure opgestart 
en wordt nog een klein gedeelte van dit tracé 
aangepast.

Tijdelijk alternatief
Om de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer 
te waarborgen is een deel van de St. Geertruider-
weg tijdelijk ingericht als ‘fietsstraat’. Hier heb-
ben fietsers voorrang op gemotoriseerd verkeer 
zoals auto- en landbouwverkeer. Op het ge-
deelte tussen de aansluiting met de Voerenweg 
en Scheelbergsweg is de maximale snelheid 
tijdelijk teruggebracht van 60 km/uur naar 30 
km/uur. Hiervoor zijn voorzieningen aangelegd 
zoals de vorm van drempels, belijningen en 
markeringen. 
Het doorgaand verkeer kan de verbindingsweg 
tussen St. Geertruid en Eijsden vanaf half mei 
weer gebruiken.

Meer informatie over dit project vindt u op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Uitgelicht: Fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden   



Debat gemeenteraad
De fractievoorzitters besloten tijdens de pre-
sidiumvergadering van 28 april 2021 om het 
eerder aangekondigde (interpellatie) debat in 
de gemeenteraad uit te stellen. Het debat wordt 
uitgesteld totdat er een waarnemend burge-
meester is in de gemeente. De verwachting is 
dat dit op korte termijn gebeurt. Over de opzet 
en de datum van het debat zullen de fractie-
voorzitters overleggen. 

Kort nieuws 

Gewijzigde openingstijden 
Het gemeentehuis in Margraten en Servicepunt 
Eijsden zijn gesloten op donderdag 13 mei 
(Hemelvaartsdag), vrijdag 14 mei (brugdag) en 
maandag 24 mei 2021 (Pinksteren).
De verplichte aangifte geboorte c.q. overlijden 
kunt u digitaal regelen via de website 
www.eijsden-margraten.nl. 

 

Lentegames Margraten - Scheulder 
Vanuit Jeugd aan Zet! gaan wij weer iets leuks organiseren. 

Wat gaan we doen:  Kickbal, Archery tag en nog veel meer! 
 
Voor wie: Iedereen van 7 tot 17 jaar. 
Waar: Voetbalveld in Scheulder (Weg achter Scheulder 1). 
Wanneer: Donderdag 13 Mei van 11:00 tot 13:00 uur. 
Inschrijven: Mail je naam, leeftijd, woonplaats en                          
telefoonnummer naar jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl. 

Inschrijven kan t/m dinsdag 11 Mei - 17:00 uur. 

Deelname is gratis! 

Let op: In verband met de huidige 
coronamaatregelen mogen er 
geen volwassenen aanwezig zijn.  

Deelname         
is gratis! 

Masterclass warmtetransitie
Op maandag 10 mei vertellen we u meer over 
de 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. De digitale bijeenkomst vindt 
plaats op 10 mei van 19.00 tot 20.30 uur. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan via 
www.eijsden-margraten.nl/warmtetransitie.



Regentonactie
gemeente Eijsden-Margraten

Er wordt veel kostbaar drinkwater gebruikt  
in de tuin. U kunt hier ook regenwater voor 

gebruiken. Regenwater is makkelijk op te  
vangen en op te slaan in een regenton.

Inwoners kunnen een regenton kopen  
bij iedere aanbieder in Eijsden-Margraten  

en krijgen achteraf € 45,- terug van de  
gemeente. Het declaratieformulier vindt u op 
www.eijsden-margraten.nl/regentonactie

www.eijsden-margraten.nl/regentonactie

De actie loopt van 1 mei t/m 1 juli

Ontvang € 45,- retour!

Het is goedvoor het milieu.

Regenwater is kalkvrij. Dat is beter voor uw planten. Ook kunt u regenwater gebruiken om uw ramen te wassen.

U bespaart op uw waterrekening  
door geen drinkwater meer te  

gebruiken voor uw tuin.

We belasten onze riolen minder door water in de
tuin op te vangen.

Doe mee, gebruik regenwater!

Download het declaratieformulier op:


