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In beeld: Week van de 
Jonge Mantelzorger

Drie vragen aan

Door de coronacrisis is het moeilijker 
om met elkaar verbonden te blijven. 
De gemeente Eijsden-Margraten wil de 
gemeenschap helpen om weer op gang 
te komen. Het verenigingsleven speelt 
daarbij een belangrijke rol. Daarom 
heeft de gemeente een tijdelijke 
subsidieregeling voor vrijwilligersorga-
nisaties; de Subsidieregeling Verenigt u. 
Klantadviseur Subsidies Mariëlle Frijns-
Lardinois vertelt ons meer:

Hoe werkt de subsidieregeling ?
“Met de subsidieregeling kunnen verenigin-
gen, stichtingen en andere vrijwilligersorgani-
saties € 1250 subsidie krijgen om verbindende 
activiteiten voor 2021 of 2022 te organiseren.” 

Voor wie is deze subsidieregeling?
“Alle vrijwilligersorganisaties in Eijsden-
Margraten die voor 1 januari 2020 zijn inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel kunnen 
een aanvraag indienen. Heeft uw vereniging of 
stichting een goed idee voor een verbindende 
activiteit? Dien een subsidieaanvraag in en doe 
mee!”

Hoe kan ik deze subsidie aanvragen?
“U kunt de subsidie aanvragen via het plat-
form Verenigt u (www.verenigt-u.nl/oplossing/
subsidieregeling-verenigt-u). Wij kunnen ons 
voorstellen dat het i.v.m. de coronamaatrege-
len moeilijk is om nu al een precieze datum te 
noemen. Als de datum van de activiteit nog 
niet bekend is, vermeldt dan binnen welke peri-
ode in 2021-2022 de activiteit plaatsvindt.”

De hagen in de tuinen en het landschap 
bieden een welkome afwisseling. Vooral 
in de lente genieten we van alles wat 
groeit en bloeit. Ook hagen groeien dan 
het hardst en willen we weer snel vorm 
geven aan het groen. 

Broedseizoen
Hagen en heggen zijn ook geliefd bij vogels. 
Het is een ideale schuilplaats en vaak ook een 
veilige plek voor vogels om te broeden. De 
broedtijd verschilt van soort tot soort. Wilt u 
een haag scheren? Let er dan op dat er geen 
bewoonde nesten aanwezig zijn. Is dat wel het 
geval, scheer dan een paar meter rondom het 
nest niet. Als de kuikens zijn uitgevlogen kunt u 
de haag verder scheren. Dit geldt overigens bij 
al het groen waaraan gesnoeid wordt. Vogels 

zijn namelijk beschermd in het kader van de Wet 
natuurbescherming.

Meer informatie
Wilt u weten welke vogels wanneer broeden? 
Op www.vogelbescherming.nl vindt u meer 
informatie. 

Uitgelicht: Help de natuur en bescherm de vogels

Een op de vijf kinderen en jongeren groeit op 
met een langdurig ziek, verslaafd, lichamelijk 
of verstandelijk beperkt familielid. Dit kan een 
ouder, broer of zus zijn maar ook een ander 
familielid. Deze jongeren zien zichzelf niet als 
mantelzorger en maken daarom geen of weinig 
gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. 
En die zijn er wel! Neem contact op met onze 
participatiecoach via: 
simonettavaccari@eijsden-margraten.nl. 
Simonetta helpt graag!

Overlast vliegverkeer
Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt 
u bellen met het Klachten Informatie Centrum 
Luchtverkeer via 043 365 2020. Daarbij is het 
van belang dat u de datum en het tijdstip van 
uw waarneming vermeldt.

Valse brieven in omloop
Onlangs hebben wij een melding ontvangen 
dat er valse brieven worden verstuurd uit naam 
van de gemeente Eijsden-Margraten. Hebt u 
een brief ontvangen waarvan u vermoedt dat 

Kort nieuws 

deze niet van de gemeente Eijsden-Margraten 
afkomstig is? U kunt ons helpen fraude aan te 
pakken door een verdachte brief aan ons door 
te geven. Dat doet u zo:
Maak een foto van de brief en mail deze naar: 
info@eijsden-margraten.nl.

Of stuur de originele verdachte brief naar: 
Gemeente Eijsden-Margraten
Postbus 10, 6269 DA Margraten.
Alvast bedankt voor uw medewerking.



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

het wijzigen van het gebruik van hobbyruimte 
naar zelfstandige woonruimte, gelegen op het 
perceel Heiweg 2, 6245 SG  Eijsden. 
De aanvraag betreft mede het verzoek tot afwij-
king bestemmingsplan middels artikel 2.12 lid 

Bekendmakingen

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 3 juni 
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 zijn digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVKOM6245SG2-ON1.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure wijziging gebruik 
hobbyruimte naar wonen, Heiweg 2, 6245 SG  Eijsden

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

het wijzigen van de gebruiksfunctie van een 
bijgebouw van logies naar wonen, gelegen op 
het perceel, gelegen Rijksweg 100, 6267 AH 
Cadier en Keer. De aanvraag betreft mede het 
verzoek tot afwijking 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/bestuursrecht. 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. Het besluit en de 
bijbehorende stukken zijn digitaal te raadple-
gen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVBUI6267AH100-VG01.

Besluit verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure wijziging functie 
bijgebouw, Rijksweg 100, 6267 AH Cadier en Keer

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

het creëren van een veilige doorgang in de vuur-
steenmijn, gelegen op/in de kadastrale percelen 
Margraten, sectie R02 nrs. 49, 4 en 105 
(vuursteenmijn te Rijckholt/Savelsbos).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de 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/bestuursrecht. 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 dagtekening; 
-   een omschrijving van het besluit 
 waartegen het beroep/verzoek is gericht;
- de gronden van het beroep/verzoek.

Besluit omgevingsvergunning archeologisch monument kadastrale percelen 
Margraten, sectie R02 nrs. 49, 4 en 105 (vuursteenmijn te Rijckholt/Savelsbos)

Alle stukken liggen, ingaande de dag na 
de publicatiedatum, in het gemeentehuis 
ter inzage. Voor inzage en nadere infor-
matie kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum, telefoonnummer 
043 458 8488. In verband met de huidige 
maatregelen rondom het coronavirus 
kunnen we u de stukken digitaal aanbie-

den. Neem hiervoor contact op met het 
KlantContactCentrum.

Eijsden-Margraten, 2 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox



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:


