Uitgelicht: Europese Einstein Telescoop in ZuidLimburgse grensregio
De Einstein Telescoop wordt een geavanceerd observatorium voor zwaartekrachtsgolven. De grensregio is in beeld als
mogelijke locatie. Komt dit centrum voor
onderzoek naar het verre heelal in onze
regio te staan?

Onderzoek

plaats nabij de begraafplaats, gelegen aan de
1e Mos Daalweg in Banholt. Tijdens deze werkzaamheden wordt de parkeerplaats afgesloten.
Alternatieve parkeermogelijkheden worden
aangegeven. De werkzaamheden starten eind juli
en duren circa 8 weken.
Meer informatie over de Einstein Telescoop kunt u
vinden op www.einsteintelescope.nl.

Wetenschappers, bedrijven en overheden in
Nederland, België en Duitsland verkennen samen
de mogelijkheden. In dat kader worden voorbereidingen getroffen voor een grondboring. De boring
wordt gedaan om meer inzicht te krijgen in de
bodemopbouw en de eigenschappen van diverse
gesteenten die in de ondergrond voorkomen.

Drie vragen aan
Kort Keten Zeker(W)eten is een burgerinitiatief van enthousiaste inwoners. In
samenwerking met gemeente EijsdenMargraten vragen ze meer aandacht
voor lokaal en gezond voedsel. Zo
willen ze graag de interesse peilen bij
inwoners voor een Herenboerderij of
coöperatief moestuinconcept.
Mari-An Gerits, secretaris gemeente
Eijsden-Margraten, is lid van een Herenboerderij in Weert en vertelt ons meer:
Wat is een Herenboerderij?
“Een Herenboerderij heeft als doel om lokaal,
puur en eerlijk voedsel te produceren zoals
groenten, aardappelen, fruit, eieren en vlees.
Natuurinclusief en alles van hoge kwaliteit
voor een eerlijke prijs. Een plek waar het
goed toeven is voor mens en dier. De 200
leden zijn samen eigenaar en hebben een
boer in dienst.”

Werkzaamheden grondboring
De grondboring wordt uitgevoerd op de parkeer-

In beeld: Sociale zaken Eijsden-Margraten (SEM) van start!
Op donderdag 1 juli is in het gemeentehuis
in Margraten het startschot gegeven voor de
opening van SEM. De wethouders Chris Piatek en
Jos Custers waren aanwezig om dit ‘nieuwe loket’
officieel te openen. Voortaan kunnen inwoners
van Eijsden-Margraten bij SEM terecht voor de
dienstverlening op werk, inkomen, bijzondere
bijstand en schuldhulp. Meer informatie over
SEM staat op www.eijsden-margraten.nl/sem.
Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 9.00 en
10.00 uur bellen naar 043 458 8488 of stuur een
mail naar sem@eijsden-margraten.nl.

Hoe werkt het?
“Inwoners die lid zijn doen samen ervaring
op rondom ‘duurzaam voedsel produceren’.
Ik bezoek de Herenboerderij elke week en ga
vaak met een volle fietstas weer blijmoedig
naar huis. Soms met achterop een stok spruiten van wel 1,5 m!”
Waar vind ik meer informatie?
“Meld u aan voor het webinar ‘Herenboerderij en Locotuinen’ op maandag 19 juli
aanvang 17.00 uur via
korteketenzekerweten@gmail.com of kijk op
landvanweert.herenboeren.nl. ”
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Kort nieuws
Uitstekende prestatie KlantContactCentrum

Onderhoud aan civiel kunstwerk in
Eijsden

Onze gemeente heeft een score van 100%
gehaald voor een onderzoek door de Rijksdienst
voor Identiteitsgegevens. Een mooie prestatie
van ons KlantContactCentrum! Het onderzoek
ging over de ‘zelfevaluatie reisdocumenten 2020’.
Het is een steekproef om te onderzoeken of wij
voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom het
aanvragen en afgeven van reisdocumenten, de
opslag en de beveiliging waarvoor we jaarlijks
een zelfevaluatie uitvoeren.

In week 28 en 29 worden kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de brug over de Voer bij
de Steegstraat/Graaf de Geloeslaan. Het verkeer kan
de rijbaan normaal gebruiken.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick
Heijnen via het algemeen telefoonnummer:
043 458 8488.

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
info@eijsden-margraten.nl
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do: 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur
Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

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

Maalderij van der Maat
Een molen in de korte keten? Jazeker. Elke
zaterdag kunt u bij Maalderij van der Maat in de
Van Tienhovenmolen in Wolfshuis terecht voor
verschillende soorten kwaliteitsmeel. Bovendien
gaan er andere regionale producten zoals stroop,
fruitproducten, molenlikeur en honing over de
toonbank.
Koen van der Maat was 3 jaar toen zijn vader hem
meenam naar een molen voor een zakje meel. In
die molen aan de Zaan werd het besluit gevat: “Ik
word molenaar!”. De verhuizing naar Maastricht
bracht daar geen verandering in. Alle vrije tijd
ging op aan molens. Toen hij 18 werd was hij de
jongste molenaar van Nederland. Als molenaar is
hij ook actief beschermer van Limburgs erfgoed.

Wandelen voor senioren
Zeker in deze tijd is het voor ouderen belangrijk om vitaal en in contact te blijven
met anderen. Daarom organiseren Envida
en de gemeente Eijsden-Margraten sinds
kort wandelen voor senioren.

Wanneer en waar?
Elke maandag om 11.00 uur kunt u meewandelen
met de wandelclub in Margraten. We verzamelen
bij de ingang van ’t hoes van Mergraote, Schinkepoort 3. De organisatoren kiezen altijd een
mooie route uit van zo’n 2 km, waarbij af en toe
pauze wordt gehouden bij een bankje. Sommige
wandelaars nemen de hond mee of gebruiken een
rollator ter ondersteuning.

Enthousiast geworden?
Wilt u meedoen? Of wilt u zich als vrijwilliger
inzetten voor deze initiatieven? Neem voor aanmeldingen of vragen contact op met Ankie van
der Heijden via ankie.vanderheijden@envida.nl. of
bel 06 5709 7648. U bent van harte welkom!

Een molen die regelmatig draait heeft veel minder
onderhoud nodig dan een stilstaande molen. Wat
heeft een molenaar nodig? Klanten natuurlijk!
Daarnaast zouden wat vrijwilligers ook zeer welkom zijn. De wieken (nu in onderhoud) draaien
niet zonder wind. Koen vertrouwt niet alleen maar
op buienradar. Hij houdt de ontwikkeling van
de wolken en de wind nauwlettend in de gaten.
Helaas zijn veel bomen rondom de molen veel te
hoog geworden in de jaren van stilstand. Zowel
het uitzicht als de windvang worden hierdoor gehinderd. Een molen die slecht ter wind staat heeft
ook meer last van slijtage. Hopelijk komt daar dus
een goede oplossing voor.
De molenaar werkt samen met boeren, bakkers en
fruitkwekers uit de omgeving en met de Buurderij.
Het graan betrekt hij bij voorkeur dichtbij, van
Limburgse bodem. De molen is te bereiken via
een aantrekkelijke route te voet, op de fiets of
met de auto.

Meer informatie?
Wilt u verder lezen over deze ondernemer of meer

weten over Korte Keten Zeker (W)eten en andere
verkooppunten?
Kijk op www.korteketenzekerweten.nl of
www.verenigt-u.nl/oplossing/burgerinitiatiefkorte-keten.
Bent u consument of producent en wilt u meedoen of meedenken? Neem dan contact op met
het burgerinitiatief Korte Keten Zeker (W)eten via
korteketenzekerweten@gmail.com. Wij kijken uit
naar uw reacties!

Vrijwilligers gezocht
Om hulp durven vragen is vaak al genoeg om hem
te krijgen. Vanuit die gedachte doen de vrijwilligers
van het Sociaal Centrum Eijsden een oproep voor
versterking. Vind jij het leuk om te helpen bij de
organisatie van het Buurtontbijt? Kruip je in het
Repair Café achter de timmerbank of naaimachine?
Of maak jij je buurtbewoners graag wegwijs in het
Digitaal Café? Meld je dan aan! We zijn blij met elk
uurtje dat je aan ons initiatief wilt besteden.

Wil je meer weten
of zelf een oproep
plaatsen? Kijk dan op:

Verenigt u!
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Wim Ringens
Sociaal Centrum Eijsden
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Bekendmaking

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Rijksweg 6 - 6A en 8,
6269 AC Margraten
Burgemeester en wethouders van gemeente
Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende besluit omgevingsvergunning ter inzage
ligt voor:

http://loket.rechtspraak.nl/besuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Op bovengenoemde website vindt u de precieze voorwaarden.

het verbouwen van een schuur, stallen en garage
tot woning, een groepsaccommodatie en zes
starterswoningen op het perceel, gelegen aan
Rijksweg 6 - 6A en 8, 6269 AC Margraten. 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.

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.

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

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de
publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage.
Voor inzage en nadere informatie kunt u contact
opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.
Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: : NL.IMRO.1903.OVKOM6269AC6-VG01.

Eijsden-Margraten, 7 juli 2021
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox

