Uitgelicht: Stichting Limburg Bloeit Op zaait akkers in
Iedereen kan zich bij ons aansluiten”, zegt
Ruud Belleflamme, projectleider van de
stichting.

Bloemrijke akkerranden
Speciaal voor het Heuvelland stelde Limburg
Bloeit Op een bloemen- en kruidenmengsel
samen. Hiermee zijn de akkerranden ingezaaid.
Dat is belangrijk voor de planten en dieren die
daar voorkomen. Er leven vogels, reptielen, kleine
zoogdieren en insecten. Ook is er een koppel
patrijzen gesignaleerd.
Stichting Limburg Bloeit Op versterkt
de natuur in de Zuid-Limburgse bermen
en akkerranden. Daarom bezaaide de
organisatie deze plekken in april met
een bloemen- en kruidenmengsel. “Onze
organisatie kan extra handjes gebruiken.

U kunt ook meedoen
Kijk op www.limburgbloeitop.nl/doemee voor
meer informatie en om u aan te melden. Of stuur
een mail naar info@eijsden-Margraten.nl onder
vermelding van ‘akkerrandenproject’.

In beeld: blijf op de
openbare paden en wegen
Trekt u er binnenkort op uit voor een wandeling
of fietstocht? Dan vragen wij u om daarvoor de
openbare wegen en paden te gebruiken. Houd
ook honden aan de lijn. Op die manier bieden
we de natuur en eigenaren van privéterrein de
ruimte. Ontdek de vele fiets- en wandelroutes op
www.ontdekeijsdenmargraten.nl.

Kort nieuws
Buurtbuslijnen 791 en 793 rijden
weer volgens volledige dienstregeling
Het aantal coronabesmettingen neemt af. Daarom
rijden de buurtbussen op het traject Eijsden Sint Geertruid - Mheer - Banholt - Margraten
- Scheulder - Sibbe - Valkenburg - Houthem Meerssen vanaf maandag 14 juni 2021 weer
volgens de volledige dienstregeling. Dat gebeurt
van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00
uur en 19.00 uur. In de bussen zijn gezondheidsen veiligheidsmaatregelen genomen. Draag een
mondkapje als u meerijdt.

Gouden huwelijksparen 2020
Vanwege de coronamaatregelen was er in 2020
geen concert voor de gouden huwelijksparen in
onze gemeente. Daarom zetten wij hen sinds 1
januari 2021 in het zonnetje via een herdenkingsboom. Was u in 2020 50 jaar getrouwd? Dan kunt
u een e-mail sturen naar bestuurssecretariaat@
eijsden-margraten.nl. Graag onder vermelding van
uw naam, adres, woonplaats en de datum van uw
wettelijk huwelijk. U ontvangt dan de brief om
in aanmerking te komen voor deze herdenkingsboom.

Drie vragen aan
We gaan er steeds vaker op uit in onze
eigen omgeving. We genieten van onze
mooie natuur. Daardoor maken we
graag gebruik van de vele wandel- en
fietspaden in onze gemeente. Om deze
buitenruimte op orde te houden, kunnen wij ook uw hulp goed gebruiken
vertelt Rob Palmen, teamleider buitendienst.
Wat doet de gemeente zelf?
“De medewerkers van de buitendienst zorgen
voor een veilige, schone buitenruimte en
leefomgeving. Dit doen ze met behulp van
verschillende beheerplannen.”
Hoe kan ik helpen?
“Bent u van mening dat er ergens gesnoeid
moet worden, of dat er onderhoud nodig
is aan bijvoorbeeld wandelpaden? Ziet u
dat er iets stuk is in de buitenruimte of uw
leefomgeving? U helpt ons uw melding snel
op te lossen wanneer u uw melding online
doorgeeft.”
Waar kan ik dit melden?
“U kunt dit melden via onze website, of nog
handiger, download de gratis Fixi-app op
uw smartphone. Zo kunt u makkelijk en snel
uw melding doen. Uw melding komt dan
direct bij de juiste medewerker terecht. In de
Fixi-app kunt u meldingen volgen. U ontvangt
updates over uw eigen melding(en).”
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Geheimhouding persoonsgegevens
De Basisregistratie Personen (BRP) is
de officiële naam voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie. Hierin staan
persoonsgegevens van de inwoners van
de gemeente. Dit zijn gegevens zoals uw
naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat
en nationaliteit.
De gemeente mag uw gegevens uit de BRP doorgeven aan vier categorieën instanties of personen:
• de afnemers BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV Werkbedrijf en de Sociale
Verzekeringsbank
• bijzondere derden, bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, spaarfondsen en de Stichting
Interkerkelijke Leden Administratie (SILA)
• vrije derden, dit zijn niet-commerciële instellingen.
• verplichte derden BRP, bijvoorbeeld een notaris,
advocaat of gerechtsdeurwaarder. Zij kunnen

uw gegevens krijgen als er een wet is die dit
verplicht of als zij gegevens nodig hebben om
hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens
aan commerciële instellingen of particulieren.

u inwoner bent van Eijsden-Margraten en 16 jaar
of ouder. U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar
geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op
hetzelfde adres wonen als u. Als een kind van 16
of 17 jaar een verzoek om geheimhouding heeft
aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder
dit ongedaan maken.

Geheimhoudingsrecht
U heeft het recht om de gemeente te vragen uw
persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of
instanties (derden) door te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen als de gemeente
niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te
verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan
bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom
niet tegengaan.

Voor wie worden uw persoonsgegevens
afgeschermd?
Vraagt u geheimhouding aan, dan schermt de
gemeente uw persoonsgegevens in de BRP af voor:
• verplichte derden, zoals een notaris of advocaat
• de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie
(SILA)
• vrije derden (niet-commerciële instellingen)

Wie kan geheimhouding aanvragen?
U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als

U kunt dit regelen met uw Digid via onze website
zoekfunctie: geheimhouding persoonsgegevens.

Bekendmaking
Publicatie vastgesteld Bestemmingsplan Hoogstraat 45 te Eijsden
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, bekend dat de gemeenteraad van
de gemeente Eijsden-Margraten op 1 juni
2021 het bestemmingsplan Hoogstraat 45
te Eijsden, ongewijzigd heeft vastgesteld
(planidenficatienummer NL.IMRO.1903.
BP6245LT45-VG01).
Het bestemmingsplan betreft het wijzigen van
de bestemming horeca naar wonen op het
perceel Hoogstraat 45 te Eijsden.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag
10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli
2021 ter inzage in het gemeentehuis,

Amerikaplein 1 te Margraten.
Voor inzage in het bestemmingsplan kunt
u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458
8488. Het vastgestelde bestemmingsplan en
de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen op onze website
www.eijsden-margraten.nl en op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.1903.BP6245LT45VG01.
Belanghebbenden en andere (rechts)personen
die tijdig een zienswijze bij het college naar
voren hebben gebracht alsmede belanghebbenden die geen zienswijze naar voren

hebben gebracht kunnen binnen de termijn
van de terinzagelegging tegen het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan beroep
instellen. Beroep kan worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van
de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt, tenzij binnen deze termijn - naast het
indienen van beroep - een verzoek om een
voorlopige voorziening is ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. In deze situatie wordt
de werking van het besluit opgeschort totdat
op dit verzoek is beslist.

Wijziging verkeersbesluit Invaliden Gehandicapten Parkeerplaats Bellefleur te Eijsden
Het verkeersbesluit voor een IGGP aan de Bellefleur, wordt gewijzigd.
De wijziging houdt in dat de E06 verkeersborden (gehandicaptenparkeerplaats) t.b.v. de

Bellefleur niet ter hoogte van Loenen 36 maar
ter hoogte van Bellefleur 8 worden geplaatst.
Het volledige verkeersbesluit ligt vanaf 8
juni 2021 ter inzage te in het gemeentehuis.

Daarnaast is het verkeersbesluit eveneens in
te zien via www.Officiele-bekendmakingen.nl
vanaf 8 juni 2021.

Verkeersbesluit Von Geusauplein in Breust, Eijsden
De gemeente stelt een verkeersbesluit in
ten behoeve van de donderdagse markt in
Breust te Eijsden. Parkeren op het kerkplein op
marktdagen wordt als onwenselijk gezien. Om
deze reden dient het Kerkplein gedurende de
marktdagen autovrij te zijn.
De wijziging houdt in dat de E01zb-verkeersborden (Parkeerverbodzone) met onderbord
‘Parkeren en inrijden verboden op donderdag
09.00 uur - 19.00 uur’ en onderbord ‘Uitgezonderd ontheffing houders’ ter hoogte van

het Von Geusauplein in Breust, Eijsden worden
geplaatst.
Het verkeersbesluit ligt vanaf 8 juni 2021 ter
inzage te in het gemeentehuis. Daarnaast is
het verkeersbesluit eveneens in te zien via
www.Officiele-bekendmakingen.nl vanaf 8
juni 2021.

Eijsden-Margraten, 9 juni 2021
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox

