
 Samen sterk!

De afgelopen dagen zijn voor veel van 
onze inwoners onzeker geweest. Met 
man en macht is er gewerkt om de 
wateroverlast zo veel mogelijk te be-
perken. Toch heeft de enorme regenval 
op diverse plekken voor overlast en 
schade gezorgd. Wij wensen iedereen die 
getroffen is door de wateroverlast heel 
veel sterkte!

Samenwerking 
Inwoners, ondernemers, hulpdiensten (zelfs 
brandweermannen uit Gelderland) en ambtena-
ren hebben hard gewerkt om het water zo veel 
mogelijk tegen te houden. Wij kunnen u niet 
genoeg bedanken voor alle inzet, samenwerking 
en medewerking!

Help elkaar 
De komende dagen wordt de schade die het 

Het gebied van de gemeente is on-
derverdeeld in bestemmingsplannen. 
Veel burgers zijn zich niet bewust van 
het bestaan van bestemmingsplan-
nen. Daarom moet de gemeente vaker 
handhavend optreden tegen burgers 
die zich van geen kwaad bewust zijn. 
Jos Ackermans, Juridisch medewerker 
team VVTH+ (Veiligheid, Vergunning-
verlening, Toezicht en Handhaving) 
vertelt ons meer:

Waarvoor is een bestemmingsplan?
“Een bestemmingsplan heeft o.a. regels over 
het wel of niet toestaan van bebouwing op 
het perceel en onder welke voorwaarden. 
Daarnaast bevat het ook regels over het 
gebruik van de gronden.”

Kun je voorbeelden noemen?
“Iemand heeft bijvoorbeeld een stukje grond 
in het buitengebied en wil er verharding op 
aanbrengen of wil het perceel afschermen 
met een hoog hekwerk en poort. Als zo’n 
betreffend perceel de bestemming ‘Agrarisch 
met waarden’ heeft dan kan dat vergunning-
plichtig zijn. Raadpleeg daarom eerst het 
bestemmingsplan. Dat geldt o.a. ook voor de 
bouw van een schuurtje of het aanleggen van 
een zwembad of inrit.”

Waar vind ik meer informatie?
“Veel bestemmingsplannen kunt u raadple-
gen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u 
vragen? Bel dan met het team VVTH+. Wij 
zijn dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 
uur via (043) 458 8488.”

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

water aangericht heeft zichtbaar. Samen gaan 
we de schade opnemen, opruimen en herstellen. 
Probeer buren, familie en vrienden te helpen. 
Help elkaar. Samen laten we de zon in Eijsden-
Margraten weer schijnen.

Meer informatie
Via www.eijsden-margraten.nl/nieuws blijven 
wij u informeren. Voor calamiteiten zijn wij 
bereikbaar via 043 458 8488. 

Opruimactie Eijsden-Margraten 
Cleanup 
Zaterdag 24 juli as. wordt er op 2 locaties aan 
de Maas in Eijsden opgeruimd. Als gevolg 
van het hoogwater is er behoorlijk wat afval 
achtergebleven. Alle hulp om dit op te ruimen is 
welkom! Tussen 10.00 en 16.00 uur kunt u hel-
pen bij Meetstation Trichterweg of Parkeerplaats 
Eijsder Beemden aan de Kasteellaan. Aanmel-
den is niet nodig. Neemt u zelf handschoenen 
mee? De organisatie regelt prikkers, zakken, 
hesjes en consumpties. Samen staan we sterk! 

Kort nieuws

Regionale leveranciers streek-
producten samen op een platform 
De gemeente Eijsden-Margraten ondersteunt het 
initiatief om leveranciers van streekproducten 
samen op een platform te presenteren. Leveran-
ciers kunnen zich gratis presenteren en eventueel 
hun webshop linken. Meer informatie kunt u 
vinden op www.streekproducten-limburg.nl of 
neem contact op met Bert Vliex via 
hallo@beterbijons.nl.

In het programma ‘Avondgasten’, deze keer 
op de Bemelerberg, vertelde demissionair 
minister Cora van Nieuwenhuizen wat er de 
komende jaren moet gebeuren om het water 
te verslaan. Dijkgraaf Patrick van der Broeck 
van het Waterschap Limburg sprak over de 
laatste ontwikkelingen van het water. Ook 
burgemeester Sjraar Cox was bij de uitzending 
aanwezig. Hij vertelde over de wateroverlast 
in onze gemeente en in de euregio. De uitzen-
ding van zondag 18 juli kunt u terugzien via 
l1.nl/l1-vandaag.

In beeld:  L1 uitzending wateroverlast 



Meldpunt mogelijke onregelmatigheden

Op 25 mei jl. besloot de gemeente-
raad een onderzoek in te laten stellen 
naar mogelijke onregelmatigheden, 
integriteitsschendingen of belangen-
verstrengelingen in het lokale bestuur 
van Eijsden-Margraten. Onderdeel van 
dat onderzoek, is het inrichten van een 
meldpunt onregelmatigheden. 

Waarvoor kunt u dit meldpunt 
gebruiken?
Via dit meldpunt kan iedereen die dat wil, een 
melding doen van mogelijke onregelmatighe-
den, integriteitsschendingen of belangenver-
strengelingen in het lokale bestuur van Eijsden-
Margraten. Het gaat om zaken waarbij lokale 
bestuurders betrokken waren en/of zijn in de 
periode 2018-2021. Of zaken die hun oorsprong 

Nieuwe burgerleden benoemd en beëdigd

Burgerleden ondersteunen raadsleden 
en fracties. Benoeming gebeurt door de 
raad op voordracht van de fractie. Na de 
benoeming leggen de burgerleden de 
eed of belofte af (beëdiging).

Nevenstaande burgerleden zijn onlangs 
benoemd door de raad en beëdigd door burge-
meester Sjraar Cox. Op de foto van links naar 
rechts: mevrouw M. Reijntjens van de fractie 
Janssen-Rutten, de heer E. Bongaerts van EML, 
burgemeester Sjraar Cox, de heer C. Kikken van 
de PvdA, de heer R. Meertens van EML, de heer 
W. den Os van de VVD en mevrouw Y. Engelen 
van de fractie Janssen-Rutten.

hebben in de periode daarvoor, maar nog steeds 
van belang zijn. 
De melding heeft betrekking op leden van het 
college of de gemeenteraad van Eijsden-
Margraten. Het is daarbij wel van belang dat 
het gaat om activiteiten of projecten waarbij 
de gemeente Eijsden-Margraten betrokken 
was of is. Of waarin de raad, het college of de 
burgemeester een rol vervulde. 

Hoe werkt het meldpunt?
Een melding kunt u doen door het sturen van 
een e-mail naar meldpuntonregelmatigheden@
eijsden-margraten.nl. Ook eventuele begelei-
dende documenten kunt u meesturen. 
Uw melding wordt strikt vertrouwelijk be-
handeld. Een nog aan te stellen onafhankelijk 
onderzoeker weegt de melding en onderzoekt 

deze indien nodig. Deze onderzoeker werkt in 
opdracht van de burgemeester, maar opereert 
onafhankelijk. 
Hij of zij houdt u op de hoogte van de voort-
gang. Het is niet mogelijk om anoniem een 
melding te doen, omdat de onderzoeker de 
mogelijkheid dient te hebben om contact op te 
nemen met de melder voor nadere duiding en 
weging van de melding.

Meldingen ontvangen vóór 2 augustus 2021 
worden aan de onderzoeker ter beschikking 
gesteld. Totdat de onderzoeker is benoemd, 
worden de meldingen in bewaring genomen 
door de griffie van de gemeenteraad. Op die 
manier is de vertrouwelijkheid en onafhanke-
lijkheid gewaarborgd.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de raad van de 
gemeente Eijsden-Margraten conform artikel 
9 van de Wegenwet voornemens is om het 
pad gelegen tussen de Poortstraat en de Prins 
Hendrikstraat te Eijsden, genoemd ’t Stjèègske 
aan de openbaarheid te onttrekken. 

Het ontwerpbesluit en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken liggen met ingang 
van 22 juli tot en met 1 september 2021 voor 
een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Voor inzage en nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488.

Voornemen Onttrekking ’t Stjèègske te Eijsden aan de openbaarheid
U kunt de stukken ook digitaal raadplegen mid-
dels deze link: https://www.eijsden-margraten.
nl/bestuur/regelgeving-en-openbare-bekendma-
kingen/officiele-bekendmakingen.html.

Gedurende deze termijn van inzage kan een 
ieder een zienswijze naar voren brengen. U kunt 
uw zienswijze schriftelijk of mondeling inbren-
gen. Een zienswijze kan niet worden ingediend 
langs elektronische weg ( e-mail, sms, etc.), 
behalve per telefax 043 458 8400.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de 
raad van de gemeente Eijsden-Margraten, 
Postbus 10, 6269 ZG  Margraten. Voor het naar 
voren brengen van een mondelinge zienswijze 

kan een afspraak worden gemaakt met 
mw. J. Starren, juliestarren@eijsden-margraten.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen het uiteindelijke besluit kan worden inge-
diend als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
dit ontwerpbesluit en u belanghebbende bent.



Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de ontwerp 
omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen voor het realiseren van 
een islamitische begraafplaats op het perceel 
Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden ter inzage liggen.

Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad van 
Eijsden-Margraten een ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen afgegeven voor een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan voor het realiseren van een 
islamitische begraafplaats op de locatie 
Pisartlaan 8 te Eijsden. 

Het realiseren van een islamitische begraaf-
plaats past niet in het huidig bestemmingsplan 
Buitengebied Eijsden. Gebleken is dat het plan 
tot realisering van een islamitische begraaf-
plaats niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening. 
Het college is daarom voornemens om van het 
bestemmingsplan af te wijken en een omge-
vingsvergunning te verlenen voor het plan. De 
gemeenteraad heeft hiervoor in ontwerp de 
zogenoemde verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven. 
Met een verklaring van geen bedenkingen kan 
op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 
2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo, 
afgeweken worden van het bestemmingsplan 
en een omgevingsvergunning worden verleend. 

Hiervoor dient de uitgebreide procedure te 
worden gevolgd.

De ontwerpbeschikking en de daarbij beho-
rende stukken, alsmede de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen, liggen op grond van 
paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf donderdag 
22 juli 2021 t/m woensdag 1 september 2021 
ter inzage in het gemeentehuis.

Voor inzage en nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488.

In verband met de huidige maatregelen rondom 
het coronavirus kunnen we u de stukken digi-
taal aanbieden. Neem hiervoor contact op met 
het KlantContactCentrum.

Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVBUI6245SK8-ON01.

Tijdens de termijn van zes weken kunnen 

Ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen voor het realiseren van een islamitische begraafplaats op 
het perceel Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden

schriftelijk of mondeling zienswijzen worden 
ingediend. Een zienswijze kan niet worden 
ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, 
etc.), behalve per telefax 043 458 8400. 

Zienswijzen over de ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen dienen te worden gericht 
aan de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, 
Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

Zienswijzen over het ontwerpbesluit omge-
vingsvergunning dienen te worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders 
van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG 
Margraten.

U kunt uiteraard ook één zienswijze indienen 
op zowel de ontwerp omgevingsvergunning als 
de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. 
Deze kunt u richten aan het college van burge-
meester en wethouders.

Indien u mondeling wilt reageren, kunt u 
hiervoor een telefonische afspraak maken via 
telefoonnummer 043 458 8488 met mw. Wendy 
van der Meer, klantadviseur Vergunningen 
Toezicht en Handhaving. 

Eijsden-Margraten, 21 juli 2021

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgermeester, Sjraar Cox


