
 Uitgelicht: Online bijeenkomst lokaal voedsel 

De interesse naar vers, gezond, en duur-
zaam voedsel groeit. En ook het verlangen 
naar respect voor boer, bodem, natuur en 
kwaliteit. 

Webinar Herenboerderij en 
Locotuinen
Maandag 19 juli organiseert Korte Keten Zeker 
(W)eten een online bijeenkomst over twee 
concepten: Herenboerderij en Locotuinen. Dit zijn 
twee manieren om een boer financiële zekerheid 
te bieden en consumenten lokaal, vers voedsel en 
directe inspraak. Drie ervaringsdeskundigen ver-
tellen hun verhaal en beantwoorden uw vragen.

Daarnaast heeft burgerinitiatief Korte Keten Zeker 
(W)eten zich verdiept in het concept Herenboerde-
rij tijdens een werkbezoek aan Herenboeren Land 

In onze gemeente zijn ondernemers uit 
diverse branches goed vertegenwoor-
digd. Van Agrosector tot Detailhandel 
en van Horeca tot Bouwnijverheid. Veel 
ondernemers willen niet alleen geld 
verdienen, maar ook een bijdrage leve-
ren aan de samenleving en het lokale 
ondernemerschap. Ondernemers Lucien 
Franssen, Jan Oprey en Angelique Fris-
sen van stichting ‘Ondernemers Eijsden-
Margraten’ vertellen ons meer:

Wat is jullie doel?
Angelique Frissen: “Steeds meer ondernemers 
helpen elkaar. De kracht van lokale producten 
en diensten is nog nooit zo sterk geweest. Wij 
juichen het toe als ondernemers elkaar helpen, 
elkaar betrekken bij plannen en aankopen. 
Elkaar iets gunnen. Want samenwerken maakt 
ons allemaal beter, zeker nu.”

Hoe werkt het?
Jan Oprey: “Het is belangrijk dat we een 
groot netwerk opbouwen. Veel ondernemers 
hebben elkaar al gevonden, maar hoe groter 
ons netwerk in eigen gemeente, hoe beter het 
is om lokale ondernemers een reikende hand 
te bieden. Samen staan we sterk in Eijsden-
Margraten.”

Waar vind ik meer informatie?
Lucien Franssen: “Op facebook: @trefmarkt-
eijsdenmargraten leest u berichten van 
collega-ondernemers van de stichting ‘Onder-
nemers Eijsden-Margraten’. Of neem contact
met ons op via e-mail: lucienfranssen@home.nl.”

Drie vragen aan

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.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

van Weert. Een verslag van dit bezoek leest u op 
www.verenigt-u.nl. 

Aanmelden
Wilt u meer weten over Herenboerderij en 
Locotuinen? Meld u dan aan voor het webinar op 
maandag 19 juli om 17.00 uur via korteketenze-
kerweten@gmail.com. 

Paspoort nodig vanaf 1 oktober 
2021 voor Verenigd Koninkrijk (VK) 
Vanwege de Brexit kunt u vanaf 1 oktober 2021 
alleen met een paspoort naar het VK reizen. Een 
identiteitskaart is dan niet meer geldig. Vraag 
tijdig uw paspoort aan bij de gemeente. Woonde 
u op of voor 31 december 2020 in het VK, dan 
kunt u nog tot en met eind 2025 uw ID-kaart 
gebruiken. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/brexit. 

Kort nieuws

Tour de L1mbourg 18 juli in hartje 
Eijsden
Het dagelijks live wielerprogramma tijdens de 
Tour de France, wordt steeds vanuit een andere 
Limburgse gemeente uitgezonden. Op 18 juli is Tour 
de L1mbourg aan de Diepstraat nabij de Maasoever 
in het hart van het karakteristieke en nostalgische 
Eijsden. Tour de L1mbourg is iedere dag vanaf 18:30 
live op L1 TV. Herhaling om 20:30 en 22:30 uur. 
Meer informatie vindt u op: L1.nl/TourDeL1mbourg.

Vakantieplannen? Bekijk wat u moet regelen 
voor uw reis naar het buitenland en als u weer 
terug reist naar Nederland. Nu goed voorberei-
den, betekent straks ontspannen op vakantie 
gaan. Check altijd het actuele reisadvies op 
wijsopreis.nl en download de Reisapp. Met de 
Reisapp heeft u betrouwbare reisinformatie bij 
de hand en ontvangt u bericht wanneer een 
reisadvies verandert. 

In beeld: Ga wijs op reis! 



Aanvraag reisdocumenten 29 en 30 juli beperkt mogelijk

Vanwege werkzaamheden rondom de introductie 
van het nieuwe model Nederlandse identiteits-
kaart is het niet mogelijk om tijdens de reguliere 
openingstijden op donderdag 29 juli (Service-
punt Eijsden) en vrijdag 30 juli (KlantContact-
Centrum Margraten) een (spoed)aanvraag voor 
een paspoort of identiteitskaart te doen.  

Donderdag 29 juli is hiervoor een extra balie 
geopend van 09:00-11:00 uur bij het Klant-
ContactCentrum in Margraten (op afspraak). 

Indien u met urgentie een reisdocument nodig 
heeft kunt u zich wenden tot de Koninklijke 
Marechaussee. Deze geeft nooddocumenten 

onder strikte voorwaarden af.

Hebt u vakantieplannen? Vraag dan tijdig 
uw nieuw reisdocument aan en maak een 
afspraak via www.eijsden-margraten.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto artikel 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend, dat met ingang van donderdag 15 
juli 2021 tot en met woensdag 25 augustus 2021 
het ontwerp bestemmingsplan Europapark 
Gronsveld (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPKOM6247AX1-ON01) voor 
een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 te Margraten. Het ontwerp be-
stemmingsplan betreft het realiseren van 12 voor 
senioren geschikte koopappartementen.

Voor inzage in het ontwerp bestemmingsplan 

Ontwerp bestemmingsplan Europapark Gronsveld 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 
8488. Het ontwerp bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen via de website www.eijsden-mar-
graten.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPKOM-
6247AX1-ON01

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling 
een zienswijze op dit ontwerp bestemmingsplan 
kenbaar maken bij de gemeenteraad van Eijsden-
Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. 
Indien u een mondelinge zienswijze naar voren 
wilt brengen, kunt u contact opnemen met de 

gemeente via het algemene telefoonnummer 
14 043 of (043) 458 8488.

Eijsden-Margraten, 14 juli 2021
Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten,
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, G.J.M. Cox

Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:

•  Ödev, M.A., geboren op 27-11-2004 per 
 30-06-2021.
•  Ionescu, A.G., geboren op 04-09-1999 per 
 30-06-2021.

Staat uw naam hiernaast of weet u waar deze 
persoon verblijft, neem dan contact op met het 
KlantContactCentrum (KCC) via 14 043 of 
(043) 458 8488.

U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Zaterdag 24 juli




