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Memorial Day  

Drie vragen aan

Aan de rand van het Savelsbos is 
onlangs bij Wijndomein Riesenberg in 
Gronsveld een zogenaamd ‘Field Blend’ 
aangeplant. Een nieuw perceel met 
klassieke druivenrassen waaronder 
rassen die nooit eerder in Limburg zijn 
geteeld. Maurice Warnier, een van de 
vijf initiatiefnemers vertelt:

Wat is het idee achter deze uitbreiding?
“Wij willen op een onderscheidende en 
duurzamere wijze een unieke sfeer creëren. 
Een stukje Elzas maar dan in het Limburgse 
Gronsveld. Het perceel draagt dan ook de 
voorlopige werktitel ‘Petite Alsace’, refererend 
aan de druivensoorten die daar veel aange-
plant zijn en vandaan komen. We gaan straks 
ook wandelingen en rondleidingen organise-
ren. De eerste Field Blend uit eigen wijngaard 
wordt in 2026 verwacht.”

Wat is Field Blend?
“Hier worden alle druivensoorten gelijktijdig 
geoogst, geperst en verwerkt tot wijn. Alle 
druiven komen immers op exact hetzelfde 
moment van eenzelfde bodem. Een Field Blend 
van klassieke druivensoorten is vooralsnog 
uniek in de Benelux.”

Waar vind ik meer informatie?
“Meer informatie over Wijndomein Riesenberg 
kunt u vinden op www.riesenberg.nl of stuur 
een e-mail naar info@riesenberg.nl.”

De verbindingsweg tussen Sint Geertruid 
en Eijsden (Bukel) is vanaf Pinksteren 
opengesteld voor alle verkeer. 

De aankoop 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. Geertrui-
derweg tijdelijk ingericht als ‘fietsstraat’. Hier 
hebben fietsers voorrang op gemotoriseerd ver-

keer 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 drempels, belijningen en markeringen. 
Meer informatie vindt u op onze website: 
Aanleg fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden. 

Uitgelicht: Fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden 

Tijdens Memorial Day, iedere laatste maandag 
van mei, herdenken de Verenigde Staten hun 
omgekomen militairen. De herdenkingsbijeen-
komst in Margraten vindt traditiegetrouw plaats 
op de zondag ervoor. In verband met de corona-
maatregelen is de Amerikaanse Begraafplaats 
in Margraten op zondag 30 mei de hele dag 
gesloten. Kijk voor meer informatie op 
www.abmc.gov/Netherlands.  

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Kunt u door de coronamaatregelen uw noodza-
kelijke woonkosten niet meer betalen? Daarmee 
bedoelen we uw huur of hypotheekrente, de 
kosten voor gas/water/licht en servicekosten. 
Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen 
over de periode van 1 januari tot 1 juli 2021. 
Kijk of de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten voor u geldt en doe een aanvraag op: 
www.gemeentemaastricht.nl/tonk. 

Militaire oefening
Op 4 en 5 juni 2021 is in onze gemeente een 
oefening voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. De oefening wordt ondersteund 

Kort nieuws 

door 15 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van (oefen)munitie. Indien er 
door de oefening schade ontstaat dan kunt u dit 
melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien 
mogelijk kenteken, plaats, datum en tijd.

Renovatie Gerendalsweg 
Wegenbouwbedrijf Kurvers uit Heerlen start op 
donderdag 27 mei 2021 met de renovatiewerk-
zaamheden aan de Gerendalsweg in Scheulder. 
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt 
ongeveer 6 weken, afhankelijk van het weer. 
Voor vragen met betrekking tot de uitvoering 
kunt u contact opnemen met de heer 
R. Detische, toezichthouder namens de gemeen-
te via telefoon: 06 8219 0507.



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


