
 Uitgelicht: Gemeente Eijsden-Margraten aangesloten bij 
Meld Misdaad Anoniem 

Meld Misdaad Anoniem is een onafhan-
kelijk meldpunt waar u anoniem infor-
matie kunt geven over criminaliteit en 
misdaad. Vanaf 1 augustus is gemeente 
Eijsden-Margraten ook aangesloten bij 
dit meldpunt. 

Uw anonimiteit staat centraal
U heeft informatie over (ernstige) criminaliteit, 
maar er kunnen redenen zijn waarom u niet 
naar de politie kan of durft. Hiervoor biedt Meld 
Misdaad Anoniem een vangnet. 
Meld Misdaad Anoniem stuurt meldingen 
anoniem door naar partners zoals de politie, 
energiemaatschappijen, opsporingsdiensten en 
gemeenten. Uw anonimiteit staat hierbij altijd 
centraal. 

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

Melden
Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per 
week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en 
in weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 
18.00 uur. Ook kunt u 24/7 online meldingen 
doorgeven via een beveiligde omgeving op 
meldmisdaadanoniem.nl/melden. 

Eijsden-Margraten eindigt hoog 
op ranglijst ‘Beste gemeenten 
2021’
Eijsden-Margraten is een aantrekkelijke woon-
plaats. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek 
van Elsevier Weekblad en Bureau Louter onder 
351 Nederlandse gemeenten. Eijsden-Margraten 
eindigde op de 51e plek en ontving gemiddeld 7 
van 8 te verdelen punten. Daar zijn we trots op.

Kort nieuws

Elf onderdelen
De 351 gemeenten werden op bijna honderd pun-
ten met elkaar vergeleken. De scores zijn verdeeld 
over elf onderdelen: onderwijs en kinderopvang, 
winkels, zorg, vrijetijdsvoorzieningen, gebouwde 
omgeving, natuurlijke omgeving, weinig overlast, 
veiligheid, bevolkingssamenstelling, rust en 
ruimte en bereikbaarheid. Daarbij is geen reke-
ning gehouden met het aantal inwoners.

Vorig jaar werden straten in de oude kern van 
Eijsden gerenoveerd. Vooral de Diepstraat ging 
flink op de schop. Daarnaast zijn fietsenstallingen 
in de buurt van de horeca geplaatst en een op-
laadpunt voor elektrische auto’s. De straat kreeg 
er zelfs een eigentijdse zitplek en watertappunt 
bij. Het resultaat mag er wezen! 
De werkzaamheden hebben vooral invloed gehad 
op de bewoners van de Diepstraat. Daarom 
werden zij (met vertraging vanwege COVID-19) 
namens de gemeente onlangs door scouting 
Eijsden verrast met een presentje als dank voor 
hun begrip, geduld en medewerking. 

Bewoners Diepstraat Eijsden in het zonnetje

In de jaren 70 is de prehistorische 
vuursteenmijn in Rijckholt geschikt 
gemaakt om een kijkje te nemen in de 
mijngangen. Sindsdien zijn er excur-
sies. De prehistorische vuursteenmijn 
zit nu, 45 jaar later, midden in een 
opknapbeurt. Archeoloog Joep Orbons 
vertelt ons meer:

Wat gebeurt er nu?
“De dragende stutten in de oude mijngan-
getjes krijgen een grote onderhoudsbeurt. 
Later wordt met moderne verlichting en 
presentaties het verleden ondergronds tot 
leven gebracht. De plannen kunt u bekijken 
via de website verbouwing.vuursteenmijn.nl 
inclusief een 3D weergave van de vuursteen-
mijn om vanachter het computerscherm door 
de mijn te bewegen.”

Zijn er ook zichtbare aanpassingen in 
de mijn?
“Jazeker, we maken 4 nieuwe tunnels onder-
gronds zodat de bezoekers de 6000 jaar oude 
mijngangetjes door grote panoramavensters 
kunnen bekijken. Zo kan de bezoeker midden 
in de prehistorische gangen staan zonder te 
hoeven kruipen.”

Kan ik de bouwlocatie bezoeken?
“We hebben deze zomer zeven keer per week 
excursies naar de vuursteenmijn, waar u de 
prehistorie kunt zien met uitleg door een gids. 
Nieuwsgierig? Boek uw tickets via 
www.vuursteenmijn.nl. U bent van harte 
welkom.”



Investeringsfonds Duurzame Landbouw 

Op 27 mei, 1 juni en 7 juni hebben de 
gemeenteraden van Eijsden-Margraten, 
Gulpen-Wittem en Vaals de Bouwstenen-
notitie Omgevingsvisie Lijn-50 vastge-
steld. Daarmee is de eerste fase van de 
Omgevingsvisie Lijn-50 afgerond. 

Deze bouwstenennotitie is de basis voor de 
uiteindelijke omgevingsvisie van de Lijn- 50 
gemeenten. De omgevingsvisie is een strategi-
sche en brede kijk op hoe we in de toekomst in 
onze regio, gemeenten en wijken willen leven, 
wonen, werken, verplaatsen en recreëren. Alle 
gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op 
te stellen vanwege de Omgevingswet, die naar 
verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt.

Bouwstenennotitie Lijn-50 vastgesteld, nu aan de slag met de omgevingsvisie

Bouwstenennotitie
In fase 1 hebben we eerst de belangrijkste 
ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven 
in beeld gebracht. Inwoners, stakeholders, experts 
en belangenorganisaties hebben (digitaal) hun 
ideeën en visies gedeeld. Wij bedanken iedereen 
voor de waardevolle bijdrages. Uw inbreng wordt 
zeer gewaardeerd. 

Met behulp van die input hebben we enkele 
voorstelbare toekomstperspectieven vormgegeven 
en verwerkt in de bouwstenennotitie. 
U kunt de bouwstenennotitie bekijken via 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

De volgende stap: de omgevings-
visie opstellen 
Nu de bouwstenen bekend zijn, is het tijd voor 
fase 2. In fase 2 stellen we de omgevingsvisie 
op. Ook maken we keuzes over de manier 
waarop we onze fysieke leefomgeving gaan 
inrichten, beheren en gebruiken. Daarbij kijken 
we vooruit tot 2050. 

Ook bij het opstellen van de omgevingsvisie 
gaan wij inwoners vragen om mee te denken. 
We hopen dat we uw ideeën dan tijdens fysieke 
ontmoetingen kunnen ophalen. Dit vervolg-
traject start in het najaar van 2021.

Boeren en tuinders met plannen om de 
bedrijfsvoering te verduurzamen kunnen 
een aanvraag doen voor het Investe-
ringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) 
bij het Nationaal Groenfonds. Het gaat 
om een pilot voor maximaal 35 onder-
nemers en wordt gefinancierd door 
het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit. Het totale budget 
bedraagt 9 miljoen euro. 

Doelstelling is duurzaamheid
Agrarische bedrijven die willen investeren in 
verduurzaming krijgen die plannen vaak niet 
gefinancierd vanwege het onzekere rendement 

van de investeringen op korte en lange termijn. 
Het IDL biedt deze ondernemers extra financie-
ring om de transitie naar duurzame landbouw 
vorm te geven.
Ondernemers die een beroep willen doen op het 
IDL moeten investeren in aantoonbare verbete-
ringen op het gebied van duurzaamheid. 

Meer informatie en checklist
Meer informatie vindt u op www.nationaal-
groenfonds.nl. Hier kunt u ook een checklist 
raadplegen of u in aanmerking kunt komen 
voor een financiering vanuit het IDL.

Pilots Verantwoord op weg van start

In het afgelopen jaar hebben de Lijn-50 
gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-
Wittem en Vaals uitvoering gegeven aan 
drie moties over verkeersoverlast en de 
verkeersleefbaarheid in het Heuvelland. 
De drie gemeenteraden hebben inge-
stemd met de voorgestelde aanpak van 
verkeersoverlast. Dit betekent dat er nu 
een aantal experimenten (pilots) gaan 
starten. 

Pilots
In het project Verantwoord op weg worden 
pilots ingezet die de verkeersdruk mogelijk 
verminderen. Denk hierbij aan het ervaring 
opdoen met het tijdelijk afsluiten van wegen 
voor doorgaand verkeer en bijbehorende hand-
havingsacties. Het doel van de pilots is het in 
kaart brengen van de effecten van de maatre-
gelen. De pilots geven inzicht in de mate waarin 
een maatregel bijdraagt aan het verminderen 

van verkeeroverlast en het vergroten van de 
verkeersveiligheid. 

De eerste pilots komen voort uit het participa-
tietraject van Verantwoord op weg. Deze pilots 
lopen van begin augustus 2021 tot en met 31 
oktober 2021.

•	 Beutenaken	(Gulpen-Wittem)
•	 Terziet	(Gulpen-Wittem)
•	 Epenerbaan	(Vaals)	
•	 Viergrenzenweg	(Vaals)	

Kijk voor meer informatie en de maatregelen op 
zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg.

Blijf op de hoogte en deel uw 
ervaring
Wilt u op de hoogte blijven van het project 
Verantwoord op weg en betrokken worden bij 
de evaluatie? Stuur dan een e-mail met uw 

naam en adresgegevens naar 
verantwoordopweg@zuid-limburg-bereikbaar.nl. 
Via dit e-mailadres kunt u ook tijdens de pilots 
uw ervaring en mening delen. Uw bijdrage is 
zeer waardevol. 



Burgerinitiatief Korte Keten Zeker 
(W)eten wil burgers verbinden met 
lokale boeren en voedselproducenten.

Wilt u een lokaal boerderij- of 
tuinderijconcept mee opstarten? 
Het webinar van 19 juli jl., over overeenkom-
sten en verschillen tussen Herenboerderij en 
Locotuinen heeft verrassend veel deelnemers 
inzicht verschaft. Het is ons duidelijk geworden 
dat er een groeiende belangstelling is om een 
coöperatie op te richten geïnspireerd op deze 
voorbeelden. Dat gaat niet van de een op de 
andere dag. Bent u een van de geïnteresseerden 
die zich wil inzetten om in onze gemeente een 
dergelijk initiatief van de grond te krijgen? Wij 
horen het graag!
U kunt zich melden bij het burgerinitiatief Korte 
Keten Zeker (W)eten via 
korteketenzekerweten@gmail.com. 
Meer informatie over Herenboeren/Locotuinen 
leest u op www.verenigt-u.nl.

Nieuws van burgerinitiatief Korte Keten Zeker (W)eten

Boeren en lokale voedselprodu-
centen in de schijnwerper  
Wij zetten we met regelmaat een lokaal 
verkooppunt in het zonnetje. Dit keer gaat de 
aandacht naar: Natuurlijke tuinderij Langdaele. 

Langdaele gewoon buiten, 
buitengewoon   
Tijdens	een	mooie	wandeling	in	Cadier	en	Keer,	
in de lange Del, zou u zomaar het bordje 
‘Natuurlijke tuinderij Langdaele’ kunnen 
passeren. Hier groeien seizoensgroenten met 
paardenkracht. In dit verborgen paradijsje, aan 
de rand van oude bomen, die de voormalige 
trambaan markeren en grenzend aan andere 
boerenakkers, verwerkelijkt Inge Baars (27) haar 
droom.

Deze ondernemende jonge vrouw laat zich niet 
meeslepen door de waan van de dag maar door 
haar hart. Haar weg leidt niet meteen naar 
een overstromende bankrekening maar naar 
tevredenheid en geluk.
Ze ontwikkelde een concept om haar liefde voor 
paarden en landschap te verenigen met haar 
beroepskeuze:	‘werken	in	het	agrarische’.	Geen	
motor maar een paard voor het zware werk.
Inge heeft een passie voor voedsel en wil dat 
uitdragen. Je hoeft geen kenner te zijn om vast 
te stellen dat het dus kan. Zonder grote machi-
nes, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen 

groeien er veel gezonde gewassen naast elkaar 
Neem een kijkje en proef. U zult ongetwijfeld 
ervaren dat de producten die van Langdaele 
komen uitmuntend zijn van smaak. Zulke toma-
ten zijn haast andere vruchten te noemen dan 
die bij de lokale supermarkt. 

Kennis maken? 
Kijk naar de facebookpagina 
www.facebook.com/langdaele.

Meer informatie 
Wilt u verder lezen over deze ondernemer of 
meer weten over Korte Keten Zeker (W)eten en 
andere verkooppunten? Kijk dan op: 
www.verenigt-u.nl/oplossing/burgerinitiatief-
korte-keten. 
Bent u consument of producent en wilt u mee-
doen of meedenken? Neem dan contact op met 
het burgerinitiatief Korte Keten Zeker (W)eten 
via korteketenzekerweten@gmail.com. 
Wij kijken uit naar uw reacties! 

Bekendmakingen

Besluit opschorting persoonslijst wegens vertrek 
naar een onbekend land:
•	Wirths,	I.S.,	geboren	op	10-07-1999,	
   uitgeschreven per 09-06-2021.
•	Riesenhuber,	J.M.,	geboren	09-10-2000,		
   uitgeschreven per 09-06-2021.
•	Wyszynski,	P.,	geboren	op	11-03-1977,	
   uitgeschreven per 10-06-2021.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:
•	Joynson,	A.K.T.,	geboren	op	05-04-1994	per	
   27-07-2021.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-
venstaande 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.

Burgemeester en wethouder van Eijsden-
Margraten maken bekend dat met ingang van 
donderdag 5 augustus 2021 tot en met woens-
dag 15 september 2021 het ontwerpbestem-
mingsplan Spuitvrije zone Kapelkesstraat 
70-70a te Eijsden (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPBUI6245AK70-ON01)	voor	
een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 te Margraten.
Het bestemmingplan voorziet in het vastleggen 
van een spuitvrije zone aan de westzijde van de 
woningen Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden.

Voor inzage in het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-

Ontwerpbestemmingsplan Spuitvrije zone Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen via de website 
www.eijsden-margraten.nl en via http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= 
NL.IMRO.1903.BPBUI6245AK70-ON01.

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

telefoonnummer 14 043 of 043-458 8488.

Eijsden-Margraten, 4 augustus 2021

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


