
 Uitgelicht: ontdek de leukste uitjes in Eijsden-Margraten

Nu we dichter bij huis vakantie vieren, 
kunnen we onze eigen omgeving (her)
ontdekken. Als onderdeel van het Heu-
velland én het Maasdal is de gemeente 
een uitgestrekt gebied gevarieerd in 
glooiend natuurschoon. 

Proef en geniet
Onthaasten doe je dan ook juist hier, te midden 
van prachtige hellingbossen en grotten, de vele 
fruitgaarden en heuvels, holle wegen en glooi-
ende graanakkers. En dan nog al die heerlijke 
streekproducten! 

Ontdek ons erfgoed
Laat je verrassen door de vele mooie wandel-
tochten die speciaal zijn uitgestippeld door het 
prachtige Zuid-Limburgse Heuvelland. Al wan-

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

delend of fietsend zien we pittoreske dorpjes 
met historische straatjes en pleinen, de typisch 
Limburgse vakwerkhuizen en romantische 
kloosters, kastelen, (water)molens en statige 
vierkanthoeves. Proef en geniet van al het 
goede dat Eijsden-Margraten te bieden heeft. 
Ga voor wandel- en fietsroutes of meer informa-
tie naar www.ontdekeijsdenmargraten.nl.

Vanaf 1 oktober 2021 paspoort 
nodig 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. 

Kort nieuws

Meer informatie vindt u op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit.

Overlast vliegverkeer
Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt 
u bellen met het Klachten Informatie Centrum 
Luchtverkeer via 043 365 2020. Daarbij is het 
van belang dat u de datum en het tijdstip van uw 
waarneming vermeldt.

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften 
ontvangen van betrokken Nederlanders voor 
getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het 
Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig 
getroffen huishoudens eenmalig maximaal 
1.000 euro schenken. Mensen kunnen een aan-
vraag voor de gift indienen via BsGW. Dit kan 
van 6 augustus tot en met 16 augustus 2021. 
Kijk voor meer informatie en het aanmeld-
formulier op www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door 
overstroming getroffen Limburgers

Vanuit het project ‘Jeugd aan Zet’ 
organiseert gemeente Eijsden-
Margraten activiteiten voor de jeugd, 
om verveling in coronatijd tegen te 
gaan. Jongeren uit de gemeente kon-
den in januari via een oproep ideeën 
aandragen. Hoe is dit project verder 
verlopen en wat is de uitkomst? 
We vragen het Daisy Claessens, onze 
buurtcoach ‘sport en bewegen’:

Hoe kwamen de activiteiten tot stand?
“We hebben via e-mail veel leuke ideeën 
ontvangen van jeugd uit de hele gemeente.
Sommige ideeën waren vanwege de tijdsduur 
van de activiteit of geldende coronaregels 
helaas niet uitvoerbaar. We hebben de 
ideeën, in overleg met degene die het heeft 
aangedragen, verder uitgewerkt.” 

Welke activiteiten zijn uitgevoerd?
“We hebben diverse leuke activiteiten 
uitgevoerd zoals de winter- en lentegames. 
Onlangs zijn workshops georganiseerd zoals 
graffiti, skaten, escape rooms, bakken voor 
ouderen, bootcamp, dansen en beachvolley-
bal. Sommige workshops hebben we zelfs 
vanwege groot succes herhaald.”  

Wat zijn de plannen?
“Binnenkort organiseren we nog meer leuke 
activiteiten zoals aquagames. Houd de 
website en facebook van de gemeente in de 
gaten. En heb je nog een leuk idee? Stuur het 
dan naar jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl.” 



Bekendmakingen

De gemeente neemt een verkeersbesluit ten 
behoeve van het instellen van éénzijdig parkeer-
verbod aan de Sterre der Zeestraat te Margra-
ten. Het verkeersbesluit houdt in dat parkeren 
aan de even zijde van de Sterre der Zeestraat 

Parkeerverbod Sterre der Zeestraat te Margraten
niet is toegestaan. 
De wijziging houdt in dat E01 verkeersborden 
(Parkeerverbod) bij begin en aan het eind van 
de Sterre der Zeestraat worden geplaatst. 
Het verkeersbesluit met situatietekening ligt 

vanaf 12 augustus 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis en servicebalie te Eijsden. Daar-
naast is het verkeersbesluit eveneens in te zien 
via www.officiele-bekendmakingen.nl vanaf 
publicatiedatum 12 augustus 2021. 

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Eijsden-Margraten maken bekend dat het vol-
gende besluit omgevingsvergunning ter inzage 
ligt voor:
het verbouwen van het pand tot 5 huurapparte-
menten, gelegen op het perceel Rijksweg 11, 
6267 AC Cadier en Keer. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de 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 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure verbouw pand, 
Rijksweg 11, 6267 AC Cadier en Keer

Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Op genoemde 
website vindt u de precieze voorwaarden. 
Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten: 
de naam en adres van de indiener; de dagteke-
ning; een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep/verzoek is gericht; de gronden 
van het beroep/verzoek. 
Alle stukken liggen, ingaande de dag na de 
publicatiedatum, in het gemeentehuis ter 
inzage. Voor inzage en nadere informatie dient 
u een afspraak te maken via het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 043 458 8488. 
Het besluit is tevens te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 

NL.IMRO.1903.OMGBUI1061-VG01.

Eijsden-Margraten, 11 augustus 2021
Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox


