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Vlagt u met ons mee? 

Drie vragen aan

In Eijsden-Margraten bevindt zich een 
aantal voor Limburg unieke geologi-
sche en archeologische monumenten. 
Dit zeldzaam cultureel erfgoed willen 
we beschermen en meer toegankelijk 
maken voor publiek. Wiel Schins, voor-
zitter van de Limburgse afdeling van 
de Nederlandse Geologische Vereniging 
vertelt ons meer:

Hoe kan men dit erfgoed beter vinden?
“Er wordt de komende tijd flink geïnvesteerd. 
De vuursteenmijn in Rijckholt krijgt een grote 
opknapbeurt met aandacht voor omringende 
natuur en landschap. Verder komt er een infor-
matiecentrum. De werkzaamheden duren zo’n 
twee jaar en zijn mogelijk dankzij het Europese 
LEADER, een subsidieprogramma voor plat-
telandsontwikkeling, waaraan ook Provincie 
Limburg, de gemeente Eijsden-Margraten, 
Staatsbosbeheer en een aantal andere partijen 
bijdragen.”

Waar komt het informatiecentrum?
“De helft van de kerk in Rijckholt wordt door 
eigenaar Café Riekelt verbouwd tot hotel en 
informatiecentrum. Hier laten we de samen-
hang van landschap en geschiedenis zien 
en is tevens het startpunt van excursies en 
wandelingen.”

Waar vind ik meer informatie?
“Meer informatie vindt u op 
https://verbouwing.vuursteenmijn.nl. Bezoek 
straks ons infocentrum en ga aansluitend op 
excursie. U bent van harte welkom!”

Op 10 mei is Sjraar Cox door Gouver-
neur Remkes benoemd als waarnemend 
burgemeester. Met veel energie en 
enthousiasme gaat hij aan de slag. “Ik 
ben terug op de plek waar mijn politieke 
carrière begon, in het mooie Eijsden-
Margraten. Van Gouverneur Remkes heb 
ik een opdracht meegekregen. Maar na-
tuurlijk sta ik ook klaar voor u. Ik wil er 
zijn voor alle inwoners en ondernemers, 
samen met de wethouders, raadsleden 
en de gemeentelijke organisatie”, aldus 
waarnemend burgemeester Sjraar Cox.

Opdracht
Waarnemend burgemeester Sjraar Cox heeft 
van Gouverneur Remkes een bestuursopdracht 
meegekregen. Hij zal zorgdragen voor het 
continueren en verbeteren van de bestuurlijke 
verhoudingen binnen het gemeentebestuur 

van Eijsden-Margraten. Verder zal hij een goed 
functionerend openbaar bestuur bevorderen, 
met open verhoudingen naar alle fracties toe. 
Ook zal hij de betrokkenheid en participatie van 
burgers in het gemeentelijk beleid aansporen. 

Privé
De heer Cox woont met zijn echtgenote Ria 
Cox-Staaks in Sittard. In het verleden hebben 
zij ook in Eckelrade gewoond. Hier zijn hun drie 
dochters geboren. Inmiddels hebben zij ook vijf 
kleinkinderen. 
Naast zijn werkzaamheden als waarnemend 
burgemeester is de heer Cox ook actief als 
voorzitter van Tennisclub Munstergeleen, vice-
voorzitter van Handbalvereniging Kembit-Lions, 
voorzitter van Torencomité Sittard en lid van de 
Raad van Toezicht van Stichting Ophovenerhof. 

Carrière
De heer Cox (1953) is lid van de PvdA. Hij 
is geen onbekende in de gemeente Eijsden-
Margraten. In 1982 begon hij hier zijn politieke 
carrière als gemeenteraadslid in de gemeente 
Margraten. Van 1990 tot 1992 was hij hier ook 
wethouder. 
Van 1992 tot 1997 was de heer Cox burgemees-
ter van de gemeente Diever (later gemeente 
Westerveld). Vervolgens was hij van 1997 tot 
2002 burgemeester van Nuth en daarna tot 
2006 burgemeester van Veldhoven. Van 2006 
tot 15 maart 2020 was hij burgemeester van 
Sittard-Geleen.

Sjraar Cox benoemd als waarnemend burgemeester 

Onze gemeente heeft vele culturele tradities. 
Zo hebben historische dorpskernen en gehuch-
ten hun eigen jaarlijkse sacramentsprocessie en 
bijbehorende Bronkfeesten. Een traditie waar 
we met z’n allen bijzonder trots op zijn.

Deze terugkerende tradities kunnen we ook dit 
jaar niet vieren zoals we dat zouden willen. De 
coronacrisis maakt het samen zijn en samen 
vieren niet mogelijk. 

Thuis en toch samen
Het is wel mogelijk om deze trots samen uit te 
dragen door tijdens de Bronkdagen de Neder-
landse en/of de gemeentevlag te laten wappe-
ren. Onze gemeentevlag staat voor verbinding 
en is daarom een mooi symbool aan alle vlag-
genstokken of gevels. Doe mee aan deze mooie 
traditie en hang de vlag uit. Samen houden we 
onze tradities levend. Meer informatie vindt u 
op eijsden-margraten.nl/nieuws. 



Gouden huwelijksparen 2020
Vanwege de coronamaatregelen was er in 2020 
geen Gouden huwelijksparen concert voor alle 
50 jarige wettelijk gehuwden in onze gemeente. 
Met ingang van 1 januari 2021 heeft de ge-
meente een nieuw initiatief voor onze Gouden 
huwelijksparen, namelijk een herdenkingsboom 
ter ere van dit jubileum.
Om onze jubilarissen van 2020 alsnog in het 
zonnetje te zetten, kunnen de 50-jarige huwe-
lijksparen van 2020 een e-mail sturen naar het 
bestuurssecretariaat onder vermelding van uw 
naam, adres, woonplaats en de datum van uw 

Kort nieuws 

wettelijk huwelijk. U ontvangt dan de brief om 
in aanmerking te komen voor deze herdenkings-
boom. Het mailadres is: 
bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl.

Aanvraag Verklaring Omtrent het 
Gedrag online 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is 
een bewijs van goed gedrag. Uit deze verklaring 
blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar is voor 
bijvoorbeeld een nieuwe baan, een visum of 
verhuizing naar het buitenland. Voor het aan-
vragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag 

Het aangekondigde debat over de be-
stuurscultuur wordt gehouden op 25 mei 
om 19.30 uur. Over de opzet en agenda 
overlegt het Presidium nog. 

Debat 25 mei

De vergadering vindt fysiek plaats in de raad-
zaal. Het ‘Huis van de Burger’ is dan gesloten 
voor publiek. De vergadering is te volgen via de 
uitzending op Youtube. 

Als gevolg van dit debat is de geplande raads-
vergadering van die dag verschoven naar 1 juni 
2021, 19.30 uur.

De werkzaamheden aan het fietspad en 
het groot onderhoud aan de rijbaan en 
Herkenradergrub tussen Eijsden en Sint 
Geertruid zijn bijna afgerond. 

Openstelling voor doorgaand verkeer
Vanaf 20 mei is er weer doorgaand verkeer 
mogelijk tussen Sint Geertruid en Eijsden. 
Door aanpassingen in het tracé (fietsstraat) en 
vertraagde levering van materialen en noodza-
kelijke bebording was het niet haalbaar om de 
rijbaan op een veilige manier eerder open te 
stellen. 

Werkzaamheden fietsverbinding Sint Geertruid – Eijsden bijna afgerond

Resterende werkzaamheden  
Bij de resterende werkzaamheden op de rijbaan 
wordt het verkeer door verkeersregelaars 
omgeleid. Deze werkzaamheden zijn onder an-
dere het aanbrengen van de geleiderail en het 
aanplanten van groen. De verwachting is dat de 
werkzaamheden uiterlijk 28 mei klaar zijn.

Meer informatie  
Kijk voor meer informatie op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws of download 
de Heijmans BouwApp. 

hoeft u niet meer naar het gemeentehuis te 
komen. U kunt de aanvraag online regelen. 
Ga hiervoor naar: www.eijsden-margraten.nl/
inwoners/uittreksels/vog. U kunt alleen een VOG 
aanvragen bij de gemeente waar u als inwoner 
staat ingeschreven. 

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

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

IJsbaas: Ambachtelijk ijs uit het 
Heuvelland
Voor het lekkerste ijs hoeft u niet op vakantie 
naar Italië. Ga naar IJsbaas in Margraten. 
IJsbaas is een jong bedrijf opgezet door Bas en 
Sanne. Deze twee jonge mensen, goed opgeleid 
voor een carrière in het bedrijfsleven, volgden 
hun hart en kozen voor hun passie: ijs maken. 
IJs van de hoogste kwaliteit in smaak en samen-
stelling, zonder toegevoegde suiker, smaakstof 
of kleurstof.

Boeren en lokale voedselproducenten in de schijnwerper  

Niet zoals in veel ijssalons, huisgemaakt met 
een doe het zelf pakket aan poeders, maar puur 
ambachtelijk. Bas leerde het ambacht bij de 
ijsuniversiteit in Bologna, Italië. Hier leerde hij 
ijs bereiden met zuiver natuurlijke ingrediënten 
en echt vers fruit. 
In korte tijd is IJsbaas erin geslaagd om een 
assortiment aan te bieden in 20 smaken. Op 
aanvraag is meer mogelijk. Er is ook gedacht 
aan klanten met een allergie en aan veganisten. 
Behalve tongstrelend is het ijs ook een lust voor 
het oog.  
Bestellingen kunt u ophalen of worden thuis 
afgeleverd.

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! 



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

het exploiteren van een Bed & Breakfast in een 
bestaand tuinhuis op het perceel Honthem 71, 
6269 NP  Margraten. De aanvraag betreft 
mede het verzoek tot afwijking bestemmings-
plan middels artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 

Bekendmaking

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 20 mei 
2021 gedurende 6 weken 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.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVBUI6269NP71-ON01.
 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Honthem 71, 
6269 NP  Margraten

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

het mede gebruiken van de gerealiseerde 
medische praktijkruimte als vakantiewoning en 
voor het geven van workshops in het bestaand 
pand, gelegen op het perceel Dorpsstraat 44, 
6252 ND  Eckelrade. De aanvraag betreft 
mede het verzoek tot afwijking bestemmings-
plan middels artikel 2.12 lid 1 onder a sub 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 20 mei 
2021 gedurende 6 weken 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.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVKOM6252ND44-ON01.
 
Alle stukken liggen, ingaande de dag na 
publicatiedatum, gedurende 6 weken in 
het gemeentehuis ter inzage. In verband 
met de huidige maatregelen rondom het 

coronavirus kunnen we u de stukken 
digitaal aanbieden. Voor inzage en 
nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 19 mei 2021
Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits
De locoburgemeester, Jos Custers

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Dorpsstraat 44, 
6252 ND  Eckelrade

 

Lentegames in Eijsden 
Vanuit project Jeugd aan Zet! organiseren wij Lentegames. 

Schrijf  je snel in!  

 

Voor wie: Iedereen van 7 tot 17 jaar. 

Wat gaan we doen: Onder andere bubbelvoetbal en archery tag. 

Waar: Sportcomplex VV Eijsden, Ir. Rocourstraat. 

Wanneer: Maandag 24 Mei 2021 van 11:00 tot 13:00 uur. 

Inschrijven: Mail je naam, leeftijd, woonplaats en  
telefoonnummer naar jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl. 

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

Deelname         
is gratis! YOUNG 

LEADERS
GEZOCHT!
Wil jij jouw buurt of dorp weer levendig maken in deze
moeilijke coronatijd? Ontwikkel dan samen met andere
jongeren je talenten en zet je in voor leuke activiteiten in
jouw buurt.

Z E T  J O U W  T A L E N T E N  I N  V O O R  J O U W  B U U R T  O F  D O R P

Meld je zo snel mogelijk aan via jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl
onder vermelding van je naam, mobiele telefoonnummer, e-mailadres
en woonadres. Geef daarbij met één steekwoord (sport, cultuur,
ontmoeting, zorg of iets anders) jouw interesse aan.

MELD JE
INDIVIDUEEL AAN 

OF
SAMEN MET JE

VRIENDEN

Leeftijd: 14 - 27 jaar


