Uitgelicht: Innovatief en duurzaam onkruidbeheer

Drie vragen aan

Gemeente Eijsden-Margraten en Staatsbosbeheer zetten in op innovatief onkruidbeheer met E-Weeding. Een nieuwe
en duurzame methode van onkruidbestrijding, waarbij de wortels worden
aangepakt met stroom.

Wilt u een omgevingsvergunning
voor (ver)bouwen aanvragen? Dan
wordt uw aanvraag op een aantal
punten getoetst. Welstand is één van
de toetsingscriteria. Marvin Hendriks,
klantadviseur Fysieke Leefomgeving,
vertelt ons meer:

E-Weeding kan onkruid met stroom boven en
onder de grond bestrijden. Dit maakt het beheer
efficiënter omdat er minder behandelingsrondes
nodig zijn. Ook is het duurzamer, door het gebruik van elektriciteit, en kunnen we bijdragen
aan een veilige, schone en duurzame gemeente.

ren. Bij aanraking kan dit bij mens en dier nare
brandblaren veroorzaken. De reuzenberenklauw
laat zich moeilijk uitroeien. Met E- Weeding is
dit straks verleden tijd.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op onze website
eijsden-margraten.nl/nieuws.

Waarvoor is de welstand?
“Een onafhankelijk deskundige toetst of
bijvoorbeeld een verbouwing past binnen
de straat of bij het gebouw. Er wordt ook
beoordeelt of het gebouw in de omgeving
past. Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester gebruikt
de welstandsnota als uitgangspunt voor
zijn beoordelingen. Hij adviseert het college
van burgemeester en wethouders over de
ingediende plannen.”

Reuzenberenklauw
De reuzenberenklauw komt van nature niet in
Nederland voor en verdringt inheemse soorten.
De plant is herkenbaar door zijn enorme blade-

In beeld:
Liberation Concert
Op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten
klinkt sinds 2006 jaarlijks een muzikaal eerbetoon, het Liberation Concert. Het 16e Liberation
Concert, met het thema ‘Hommage’, vindt plaats
op zondag 19 september 2021.
Dit jaar vinden er twee concerten plaats, het
eerste om 12.00 en het tweede om 15.00 uur.
Vanwege de coronamaatregelen moeten alle
bezoekers vooraf tickets reserveren via
www.liberationconcert.nl.
De begraafplaats is op zondag 19 september alleen toegankelijk voor de gasten van het concert.

De zeer hoge waterstand van de rivieren en
beken in Zuid-Limburg zorgt ervoor dat het slib
en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. Gezondheidsrisico’s bestaan alleen als er ook blootstelling
plaatsvindt aan het slib. Door het opvolgen van
een aantal adviezen kan blootstelling aan slib
voorkomen worden. Lees meer op de website
van GGD Zuid-Limburg.

Waar vind ik meer informatie?
“Alle aanvragen worden bekend gemaakt.
Via de website www.overheid.nl en op www.
eijsden-margraten.nl kunt u de bekendmakingen raadplegen.”
De eisen van welstand kunt u lezen in de
Welstandsnota. Kijk voor meer informatie op
onze website: eijsden-margraten.nl/welstand.
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Kort nieuws
GGD waarschuwt voor verontreinigd slib

Wanneer zijn deze toetsingen?
“De toetsingen zijn elke donderdag tijdens
de openbare welstandvergadering. Deze
vergadering kunt u bijwonen. U kunt u via
e-mail vvth@eijsden-margraten.nl informeren
wanneer de dorpsbouwmeester de betreffende aanvraag toetst.”

Vaccineren zonder afspraak
De GGD Zuid Limburg maakt vaccinatie
toegankelijker door te starten met vaccineren
zonder afspraak. Vanaf 24 juli kunnen inwoners
van Zuid-Limburg zonder afspraak de eerste
prik halen. Mensen die al een afspraak hebben
gepland, kunnen hier geen gebruik van maken.
Zij kunnen terecht op de afgesproken tijd en
plaats. Lees meer op de website van GGD ZuidLimburg.

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.

Informatie over schadeafhandeling wateroverlast
Eijsden-Margraten herstelt van de wateroverlast. Afgelopen week werd voor
de meeste getroffenen de schade pas
zichtbaar. Verzekeraars zetten alles op
alles om snel de verzekerde schade uit
te keren. Verzekeringsmaatschappijen
vermelden op hun websites hoe klanten
waterschades aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen kunnen doorgeven.

Wet tegemoetkoming schade bij
rampen
Het kabinet heeft overstroomd Limburg tot
rampgebied uitgeroepen. Daarbij is de Wet
tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van
toepassing verklaard. Het Verbond van Ver-

zekeraars is in overleg met het ministerie van
Justitie en Veiligheid om duidelijkheid te krijgen
waarop de Wts van toepassing is.

Documenteren van schade én
gemaakte kosten
Het is belangrijk dat u de geleden schade en
gemaakte kosten voor herstel zo goed mogelijk
vastlegt. Dit zorgt ervoor dat de schade-afhandeling zo goed mogelijk kan verlopen.

Blijf in contact met uw verzekeringsmaatschappij
Het is belangrijk dat u bij waterschade contact
opneemt met uw verzekeraar of adviseur. Zij
kunnen u het beste helpen bij het melden van

schade. Neem voor de meest actuele informatie
ook contact op met uw verzekeringsmaatschappij.
Kijk voor meer informatie op de website van het
Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl.

Aanvullende informatie
Getroffen inwoners en ondernemers kunnen
mogelijk aanspraak maken op de coronamaatregelen, zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) of de
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK).
Neem voor meer informatie contact op met de
gemeente via sem@eijsden-margraten.nl.

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

Waarvoor kunt u dit meldpunt
gebruiken?

periode 2018-2021. Of zaken die hun oorsprong
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.

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
voortgang. 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.

Hoe werkt het meldpunt?

Via dit meldpunt kan iedereen die dat wil, een
melding doen van mogelijke onregelmatigheden, integriteitsschendingen of belangenverstrengelingen in het lokale bestuur van EijsdenMargraten. Het gaat om zaken waarbij lokale
bestuurders betrokken waren en/of zijn in de

Een melding kunt u doen door het sturen van
een e-mail naar meldpuntonregelmatigheden@
eijsden-margraten.nl. Ook eventuele begeleidende documenten kunt u meesturen. Uw melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Een
nog aan te stellen onafhankelijk onderzoeker

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 onafhankelijkheid gewaarborgd.

Lijn-50 gemeenteraden stemmen in met aanpak Verantwoord op weg
In het afgelopen jaar hebben de Lijn-50
gemeenten Eijsden-Margraten, GulpenWittem en Vaals uitvoering gegeven aan
drie moties over verkeersoverlast en de
verkeersleefbaarheid in het Heuvelland.
Hoe zorgen we ervoor dat het bonte pallet van gebruikers, zoals fietsers, motorrijders, automobilisten en bestuurders
van landbouwvoertuigen, maar ook bijvoorbeeld wandelaars, mountainbikers
en ruiters, rekening houdt met elkaar en
verantwoord op weg gaat?
De drie gemeenteraden hebben nu ingestemd met de voorgestelde aanpak van
verkeersoverlast.

Van participatietraject tot raadsbesluit
Deelnemers van het participatietraject en het
projectteam hebben samen geconstateerd
dat de verkeersleefbaarheid in het Heuvelland
onder druk staat. Mensen ervaren verkeersdrukte en geluidsoverlast. Ze vragen meer
aandacht voor het landschap, natuur, cultuur,
rust en stilte. Ook willen ze een halt toe roepen
aan ongewenst en onveilig (verkeers)gedrag
met meer handhaving en betere infrastructurele
voorzieningen.

Maatregelen op korte en lange
termijn
Op basis van onderzoek en een participatietraject is advies gegeven aan de gemeenteraden.

De gemeenteraden hebben een uitvoeringsagenda met duurzame maatregelen tot
2030 vastgesteld voor een totaalaanpak van
leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit
én pilots voor de korte termijn. Denk hierbij
aan het ervaring opdoen met het tijdelijk
afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer
en bijbehorende handhavingsacties. Deze pilots
worden komende weken verder uitgewerkt.
Ook de communicatie met direct betrokkenen
zal worden opgestart.

Meer informatie
Meer weten over uitvoeringsprogramma en
voorbereidingen pilots voor Verantwoord op
weg? Kijk op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/
verantwoordopweg.

Nieuw bouwplan Europapark Gronsveld
De gemeente Eijsden-Margraten streeft
naar een duurzame woningvoorraad met
passende woningen voor zowel starters
als senioren. Hiermee wil de gemeente
de doorstroming bevorderen. Inwoners
wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij
duurzaamheid en kwaliteit belangrijke
uitgangspunten zijn. De bijzondere aandacht van de gemeente gaat daarbij uit
naar herbestemming en transformatie
van bestaande (leegstaande) gebouwen.
Met het nieuwe bouwplan ‘Europapark
Gronsveld’ bouwen we aan de lokale woningmarkt. Zo willen we ervoor zorgen
dat het voor jong en oud goed wonen is.

Europapark toen
Het Europapark in hartje Gronsveld is onderdeel
van ons erfgoed, onze lokale geschiedenis.
In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd
het park aangelegd door de industrieel Albert

Europese Einstein
Telescoop in ZuidLimburgse grensregio
De Einstein Telescoop wordt een vooruitstrevend observatorium voor zwaartekrachtsgolven.
Wetenschappers, bedrijven en overheden in
Nederland, België en Duitsland verkennen
samen de mogelijkheden. Daarom worden
grondboringen uitgevoerd op de parkeerplaats
bij de begraafplaats, aan de 1e Mos Daalweg
in Banholt. Andere parkeermogelijkheden staan
aangegeven.
De werkzaamheden starten begin augustus en
duren ongeveer 8 weken. Meer informatie vindt
u via: www.einsteintelescope.nl.

Hayen. Hij bouwde er later een villa bij en
het complex kreeg de naam Klokke Roeland.
Na het overlijden van Albert Hayen kocht de
voormalige gemeente Gronsveld het complex.
De villa werd enkele decennia gebruikt als
gemeentehuis en het omliggende park kreeg de
naam ‘Europapark’. Door de herindeling kwam
de functie gemeentehuis te vervallen en werd
de villa later een restaurant. Helaas brandde in
2014 het pand volledig af, de restanten zijn nog
goed zichtbaar. Gelukkig is het park met zijn
unieke bomen er nog en wordt goed onderhouden door buurtbewoners.

op de woningmarkt. En misschien… wonen
er straks wel mensen die het Europapark van
‘toen’ hebben meegemaakt. Mooi toch?”
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Europapark
Gronsveld’ ligt t/m woensdag 25 augustus
2021 ter inzage. Meer informatie over de luxe
appartementen vindt u op www.europaparkgronsveld.nl of stuur een mail naar
info@europapark-gronsveld.nl.

Europapark nu
En nu liggen er plannen om op dit mooi
stukje historisch erfgoed, twaalf voor senioren
geschikte luxe koopappartementen te bouwen.
Wethouder Wiel Dreessen: “We koesteren en
waarderen ons erfgoed. Wij zijn daarom ook blij
met de plannen die er liggen. Geschikte seniorwoningen zorgen voor een betere doorstroming

Beachvolleybal in
Eijsden-Margraten!
Vanuit het sportakkoord stellen wij een
beachvolleybalveld ter beschikking.
Reserveer nu!

In de zomermaanden ben je welkom om te komen
beachvolleyballen op het beachveld in Oost-Maarland.
Reserveer nu: Mail de dag, tijdstip, je naam, leeftijd, woonplaats
en telefoonnummer naar beach@jokersvc.nl.

Overlast vliegverkeer

Locatie: Kerkeweg 2 Oost-Maarland!
Voorwaarden: Minimaal 4 dagen van te voren reserveren.

Heeft u overlast van vliegverkeer? U kunt dan
bellen met het Klachten Informatie Centrum
Luchtverkeer via 043 365 2020. Het is belangrijk dat u de datum en het tijdstip van uw waarneming vermeldt.

Zorg zelf voor een volleybal.
Reserveren is gratis!
Niet beschikbaar: Dinsdag en donderdag vanaf 18.00 uur.

Let op!
Wij houden ons samen aan
de coronamaatregelen!

Bekendmakingen

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit opschorting persoonslijst wegens vertrek
naar een onbekend land:
• Strickis, J., geboren op 24-07-1987 per
10 juni 2021.

Staat uw naam hiernaast of weet u waar nevenstaande persoon verblijft, neem dan contact
op met het KlantContactCentrum (KCC) van de
gemeente Eijsden-Margraten 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.

Vastgesteld Bestemmingsplan Pastoor Kikkenweg ong. te Cadier en Keer
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 13 juli 2021
bestemmingsplan ‘Pastoor Kikkenweg ong.’,
gewijzigd heeft vastgesteld (planidenficatienummer NL.IMRO.1903.BPPastKikkenweg-VG01).
Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen
van de bestemming naar wonen ten behoeve
van realisatie van een levensloopbestendige
woning op het perceel Pastoor Kikkenweg
ong. te Cadier en Keer. Tegelijkertijd wordt
de bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch bedrijf’
verkleind.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 29 juli
2021 tot en met woensdag 8 september 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/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPPastKikkenweg-VG01.
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 bestuursrecht-

spraak 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.
Eijsden-Margraten, 28 juli 2021
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgermeester, Sjraar Cox

