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In beeld: Illegaal afval 
storten 

Drie vragen aan

Korte Keten Zeker (W)eten is een 
burgerinitiatief dat ontstaan is na 
een oproep vanuit de gemeente. De 
gemeente wil meer aandacht voor 
voedsel produceren, kopen en gezond 
eten op een manier die ons leefmilieu 
minder belast. Donderdag 18 mei is er 
een digitale bijeenkomst voor alle geïn-
teresseerden in korte ketens. Joëlle 
Roebroeks vertelt:

Wat doet het burgerinitiatief?
“Wij willen ons inzetten om burgers te verbin-
den met lokale boeren en voedselmakers. Dit 
om de zichtbaarheid van boeren en de waarde-
ring voor hun producten vergroten. Wij streven 
naar de mogelijkheden om eerlijke, gezonde en 
groenere producten rechtstreeks, of via slechts 
een tussenstap te kopen bij lokale producen-
ten. Daarnaast willen we nieuwe innovatieve 
ideeën ondersteunen.”  

Waarover gaat de bijeenkomst?
“Donderdag 18 mei 16.00-17.15 uur gaan drie 
ondernemers vertellen over hun ervaringen en 
initiatieven met lokaal voedsel. Aansluitend 
willen we graag met u in gesprek over lokaal 
voedsel.” 

Wilt u met ons meedenken?
“Wij zijn benieuwd wat u vindt van lokaal 
voedsel. Heeft u een idee of bent u gewoon 
nieuwsgierig, u bent van harte welkom om 
mee te praten! U kunt zich aanmelden via:  
lokaalvoedsel@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie: https://verenigt-u.nl/.

De uitreiking van een Koninklijke onder-
scheiding is het ‘sluitstuk’ van een lange 
procedure. Dit betekent dat de procedu-
re voor de toekenning van een Konink-
lijke onderscheiding op Koningsdag 2022 
snel van start gaat.

Procedure
Om in aanmerking te komen voor een onder-

scheiding moet sprake zijn van vrijwillige
verdiensten voor de gemeenschap. Voor 
Koningsdag 2022 moet de burgemeester de 
voordracht vóór 1 september 2021 indienen bij 
de Commissaris van de Koning. Dit betekent 
wij uiterlijk 1 juli 2021 de voordracht hebben 
ontvangen.

Indienen
De voordracht indienen doet u bij de burge-
meester van de woonplaats van de voor te 
dragen persoon. Meer informatie vindt u op: 
www.lintjes.nl. Wilt u iemand voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding? Neem dan 
eerst contact op met het bestuurssecretariaat. 
Er wordt dan bekeken of de persoon in kwestie 
in aanmerking komt. Het bestuurssecretariaat is 
bereikbaar via het telefoonnummer: 
(043) 458 8488 of via e-mail: 
bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl.

Wie verdient een lintje? 

Regentonactie
Er wordt veel kostbaar drinkwater gebruikt in de 
tuin. U kunt hier ook regenwater voor gebrui-
ken. Regenwater is makkelijk op te vangen en 
op te slaan in een regenton. Inwoners van ge-
meente Eijsden-Margraten kunnen een regenton 
aanschaffen bij iedere aanbieder in Eijsden-
Margraten en krijgen achteraf € 45,- terug van 
de gemeente. Meer informatie vindt u op www.
eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Kort nieuws 

Subsidieregeling Verenigt u vanaf 
1 mei 
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. Heeft u met uw 
vereniging of stichting een goed idee voor een 
verbindende activiteit? Dien een subsidieaan-
vraag in en doe mee! Kijk voor meer informatie 
op www.verenigt-u. nl/oplossing/subsidierege-
ling-verenigt-u. 

Iedereen wil een veilige en schone leefomge-
ving. Om de buitenruimte op orde te houden 
kunnen wij ook uw hulp goed gebruiken. 
Ziet u een illegale storting? Maak dan een 
melding via onze website of gebruik de Fixi app. 
Met Fixi kunt u online een melding doen als 
u iets aantreft in de openbare ruimte wat niet 
hoort. Alle meldingen worden door de afdeling 
Openbare Ruimte behandeld. Voor spoedeisen-
de meldingen kunt u 24/7 en in het weekend 
bellen met het algemeen telefoonnummer van 
de gemeente (043) 458 8488.



Op 17 mei om 19.00 uur vindt de beeld-
vormende vergadering plaats. Deze ver-
gadering wordt, indien nodig, op 20 mei 
om 19.00 uur voortgezet. De vergadering 
kent namelijk een volle agenda. Op 25 
mei om 19.30 uur is de besluitvormende 
raadsvergadering. Deze vergadering 
wordt, indien nodig, voortgezet op 
26 mei om 19.30 uur. Alle vergaderingen 
vinden digitaal plaats. 
Op de agenda staan onder andere de Stimule-
ringsregeling vergroenen tuinen, de Regionale 
Energie Strategie Zuid-Limburg, de Bestuurs-

Vergaderingen van de raad 17 mei en 25 mei 2021

opdracht Masterplan Poort van het Heuvel-
land, de verordening starterslening gemeente 
Eijsden-Margraten 2021 en de begrotingen van 
de zeven Gemeenschappelijke Regelingen. 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 
open staat (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 
14 mei 09.00 uur voor de beeldvormende 
vergadering en uiterlijk maandag 24 mei 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’

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld 
een van deze onderwerpen? Raadpleeg dan 
onze website, pagina ‘samenstelling gemeen-
teraad’. Hier vindt u alle raadsleden van de 
politieke partijen in de gemeenteraad en hun 
gegevens. U kunt hen rechtstreeks benaderen. 
U kunt ook altijd de griffie benaderen voor 
advies over contact met de raad via 
griffie@eijsden-margraten.nl.

Op 18 mei, 19.30 uur 
vindt een gezamenlijke
raadsbijeenkomst 
plaats met de Lijn-50 
gemeenten Gulpen-

Op 17 en 25 mei behandelt de gemeen-
teraad de begrotingen van de gemeen-
schappelijke regelingen voor 2022. 

Gemeenten voeren zelfstandig veel taken uit. 
Soms is het beter om samen te werken met 
andere gemeenten, provincie of waterschap. Dit 
kan zijn omdat er gezamenlijk meer deskundig-
heid is, het soms goedkoper is, het wettelijk 
moet, om continuïteit te waarborgen en om 
samen sterker te staan.
Gemeente Eijsden-Margraten werkt samen in 
zeven gemeenschappelijke regelingen en daarbij 
mogen ze een zienswijze over de begroting 
indienen. 

•	De Veiligheidsregio Zuid Limburg is een 
 van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland die 
 zich bezighouden om inwoners en bezoekers 
 beter te beschermen tegen gezondheids-
 risico’s, rampen en crises. Binnen deze regio 
 werken de 16 gemeenten, Brandweer, Politie 
 en de Geneeskundige Hulpverleningsorgani-
 satie samen. 

•	Geneeskundige Gezondheidsdienst 
 Zuid Limburg (GGD) hebben de taak om de 
 belangen op het gebied van publieke gezond-
 heid in de gemeenten te behartigen. Zij bepa-

 len het gezondheidsbeleid. In deze regeling
  werken de 16 Zuid-Limburgse gemeenten 
 samen.

•	RUD Zuid-Limburg verzorgt taken op het 
 gebied van vergunningverlening, advies en 
 onderzoek milieu, specialistisch en juridisch 
 toezicht en veiligheid, in Zuid-Limburg. Het is 
 een samenwerking tussen de 16 Zuid-
 Limburgse gemeenten en de provincie. 

•	Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de 
 inzameling en verwerking van afval voor 10 
 gemeenten. Daarnaast beheren ze de 
 milieuparken in deze gemeenten. Ze verzor-
 gen de straatreiniging, kringloopactiviteiten 
 en gladheidsbestrijding.

•	Omnibuzz is een samenwerking van 30 
 gemeenten in Limburg. Omnibuzz verzorgt 
 het vervoer, de vervoerspas en het goed 
 functioneren van de taxipas voor mensen met 
 een  Wmo-indicatie.

•	Het Gegevenshuis is gericht op het inwin-
 nen, beheren en leveren van informatie uit 
 (basis)registraties. Door de samenwerking 
 nemen de kwaliteit en uniformiteit van de 
 registraties toe. Waterschap Limburg en 10 

 gemeenten zijn hierbij aangesloten.

•	Belastingsamenwerking Gemeenten en 
 Waterschappen (BsGW) verzorgt voor 
 de 29 aangesloten gemeenten en Waterschap 
 Limburg de belastingen. Van verzamelen van 
 informatie, opleggen aanslagen tot het innen 
 daarvan. Net als de afhandeling van de daar-
 tegen ingekomen bezwaren. 
 
Zienswijzen 
Jaarlijks ontvangen de deelnemende gemeen-
teraden de begroting van het volgend jaar van 
deze regelingen. De gemeenteraden mogen 
zeggen wat ze van de begroting vinden (ziens-
wijze indienen). 

In 2020 heeft de raad een algemene zienswijze 
ingediend om niet in te stemmen met de ont-
werpbegrotingen 2021. Er is verzocht om inzicht 
te geven in de kostenverhogingen en beheersing 
van de kosten voor de middellange termijn. Ook 
nu wordt een negatieve zienswijze t.a.v. indexe-
ringen en het vergroten van het weerstandsver-
mogen gebruikt. In totaal vragen de regelingen 
voor 2022 ruim € 331.000 meer dan in 2021. 
Per regeling wordt bekeken of de raad wel/niet 
en onder welke voorwaarden instemt. 

Begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen

Uitgelicht:
Op de agenda van de aankomende vergaderingen van de raad staat o.a. Begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen. Dit onderwerp staat op deze 
pagina uitgelicht.

Wittem en Vaals over de bouwstenennotitie 
Omgevingsvisie. Dit is een digitale Zoom 
vergadering. 
Insprekers voor dit onderwerp kunnen zich 
melden bij griffie@eijsden-margraten.nl of bij 

Gezamenlijke raadsbijeenkomst 18 mei Lijn-50 gemeenten 
griffie@gulpen-wittem.nl tot 17 mei 12.00 uur 
over de inspreekmogelijkheden. 

Deze vergadering is te volgen via 
https://youtube.com/griffiegulpen-wittem. 



Burgemeester en wethouders 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 het college op 
4 mei 2021 het wijzigingsplan Grijzegraaf 14 
Eijsden ongewijzigd heeft vastgesteld (planiden-
ficatienummer NL.IMRO.1903.WPLKOM13002-
VG01).

In het bestemmingsplan Mariadorp, Mesch en 
Withuis 2015 heeft de raad de mogelijkheid 
opgenomen om de bestemming ‘Horeca’ te 
wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. Hiertoe is 
het voorliggend wijzigingsplan opgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende 
stukken liggen vanaf donderdag 13 mei 2021 
tot en met woensdag 23 juni 2021 ter inzage in 
het gemeentehuis, Amerikaplein 1 Margraten.

Voor inzage in het ontwerp wijzigingsplan kunt 
u contact opnemen met het KlantContactCen-
trum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. 

Bekendmaking

Het ontwerp wijzigingsplan is tevens te raadple-
gen op onze website www.eijsden-margraten.nl 
en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.1903.WPLKOM13002-
VG01.

Belanghebbenden en andere (rechts)personen 
die tijdig een zienswijze bij het college naar vo-
ren hebben gebracht alsmede belanghebbenden 
die geen zienswijze naar voren hebben gebracht 
kunnen binnen de termijn van de terinzageleg-
ging tegen het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan beroep instellen. Beroep kan 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij 
binnen die termijn- naast het indienen van 
beroep- een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Eijsden-Margraten, 12 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De locoburgemeester, Jos Custers

Vastgesteld Wijzigingsplan Grijzegraaf 14 Eijsden


