Uitgelicht: Ontdek, proef en koop lokaal

Drie vragen aan

Laten we genieten van alle eerlijke
producten uit de omgeving waar we zo
trots op zijn. Daarmee doen we niet alleen
onszelf, maar ook de lokale ondernemers
een plezier. Doe mee!

In Eijsden-Margraten zetten we kunst
en cultuur in om de samenleving te
verbinden, te verwonderen en te
verrijken. Abby Lümpens, buurtcoach
Kunst & Cultuur, vertelt ons meer:

Lokaal
Het aantal coronabesmettingen neemt af en we
mogen weer steeds meer. Dat geldt ook voor de
ondernemers in onze dorpen. Ook stichtingen en
verenigingen starten langzaam weer op. Deze
organisaties maken onze gemeenschap bruisend.
Daar zijn we trots op!
Uit gesprekken met ondernemers uit diverse
kernen en sectoren bleek dat er behoefte was aan
extra steun en aandacht voor de lokale ondernemers. Laten we daarom samen iets terugdoen

voor onze ondernemers en vrijwilligers, juist nu
het weer mag. Ontdek, proef en koop lokaal.

Doet u mee?
Laat het uw familie, vrienden, buren en collega’s
weten dat u lokale ondernemers steunt. Deel onze
social media berichten over ‘Ontdek en Proef en
Koop lokaal’.

In beeld: Houd rekening
met elkaar als u de weg
opgaat
Verkeersveiligheid is iets wat ons allemaal
aangaat. Elke dag gaan we de weg op en we
willen niet in onveilige situaties terecht komen.
Landbouwvoertuigen vragen hierbij om extra
aandacht. Het is belangrijk dat agrariërs en
andere weggebruikers van elkaar weten wat ze
doen. Maak daarom even contact en geef elkaar
de ruimte. Goed Gezien! Meer weten? Ga naar
www.lltb.nl/goedgezien.

Bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u zich nog
gratis naar een vaccinatielocatie laten brengen
door Omnibuzz. Vanaf donderdag 1 juli 2021 vervoert Omnibuzz weer alleen 65-plussers met een
Omnibuzz-pas gratis. Meer weten? Ga naar
www.omnibuzz.nl of bel naar 0900-3310550.

Ontvang een vergoeding voor een
groene tuin
Gaat u tegels of grind in uw tuin vervangen door
groen? Dat is goed voor het milieu én de bijen en

Wat is de rol van de buurtcoach hierin?
De buurtcoach is de schakel tussen de beleidsmedewerker en de samenleving en legt
verbindingen tussen verschillende partijen.
Bijvoorbeeld door culturele initiatieven te
koppelen aan actuele thema’s zoals natuur,
duurzaamheid, landschap en leefstijl.
Hoe komt dit tot uiting?
Onze culturele projecten ontwikkelen we
-waar mogelijk- in samenwerking met
inwoners. Sommige projecten zijn kortdurend,
terwijl andere projecten een jaarprogramma
omvatten. Denk bijvoorbeeld aan SKEM
(Structurele Kunsteducatie Eijsden-Margraten)
op 9 basisscholen, Taalthuis Taalcafé Online,
waarbij anderstaligen de Nederlandse taal
oefenen, het project ‘Minibieb’, de culturele
fiets- en wandelroute, en het KunstFietsproject, waarbij gevonden fietsen een nieuw
leven en een sociale bestemming krijgen.
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Kort nieuws
Omnibuzz weer alleen gratis toegankelijk voor paseigenaren

Wat betekent cultuur voor de gemeente?
Cultuur is breder dan beeldende kunst,
literatuur, theater of muziek en gaat ook
over waarden, ideeën en gedrag. Cultuur
is een gemeenschappelijk goed, waarbij de
gemeente ernaar streeft dat dit door alle
inwoners beleefd wordt.

vlinders. Daarom kunt u hier een vergoeding voor
krijgen bij de gemeente. Ga voor meer informatie
naar www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Werkzaamheden Dorpstraat Eckelrade
In de week van 21 t/m 25 juni zijn er werkzaamheden in de Dorpstraat in Eckelrade. In de
buurt van huisnummer 83 worden stroomkabels
verlegd. Het doorgaand verkeer kan doorrijden.
Direct omwonenden worden hierover geïnformeerd.

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.

Gemeente Eijsden-Margraten start uitvoering werk en inkomen in eigen beheer
Vanaf woensdag 23 juni 2021 kunnen
inwoners van Eijsden-Margraten voor
de dienstverlening op werk en inkomen terecht bij Sociale zaken EijsdenMargraten, afgekort SEM. Het team
van SEM neemt deze taken officieel
per 1 juli over van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).

Dicht bij inwoners
De dienstverlening wordt hiermee dichter bij
inwoners georganiseerd en blijft gelijk aan
die van SZMH. Lokaal en regionaal blijft SEM
samenwerken met de gemeenten in Maastricht-Heuvelland, ondernemers, werkgevers
en andere partijen.

In de afgelopen maanden werkten de gemeente Eijsden-Margraten en SZMH voortvarend aan de overdracht. Ruim een week voor
de officiële overgang is SEM operationeel.
Dan start de gemeente in eigen beheer met de
uitvoering van de Participatiewet.

Kansen bij zelfstandige uitvoering
Het in eigen beheer uitvoeren van de Participatiewet wordt gerealiseerd binnen de door
de raad gestelde kaders. Dit biedt kansen voor
de gemeente Eijsden-Margraten op inhoudelijk en financieel vlak, zo blijkt uit een onderzoek dat de gemeenteraad in mei 2019 liet
uitvoeren. Met deze overname start op termijn

de uitvoering van Participatie in samenhang
met Jeugdzorg en Wmo. Hierdoor ontstaat een
integrale dienstverlening voor onze inwoners.
Informatie
Meer informatie over SEM volgt vanaf 23 juni
op www.eijsden-margraten.nl/sem.

Lijn-50 gemeenten gaan Verantwoord op weg!
Volgens de deelnemers aan het participatietraject van ‘Verantwoord op
Weg!’ staat de verkeersleefbaarheid
in het Heuvelland onder druk. Deelnemers vragen om op de rem te trappen
en nog eens goed te kijken naar het
belang van landschap, natuur, cultuur,
rust en stilte. Op deze kurk drijven
namelijk onze leefbaarheid, economie
en de aantrekkelijkheid voor inwoners
en gasten. Op basis van onderzoek
en het participatietraject is advies
uitgebracht aan de gemeenteraden
van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem
en Vaals voor een te bepalen koers
en te nemen maatregelen. Nu zijn de
gemeenteraden aan zet. In juni vindt
er een gezamenlijke beeldvormende
vergadering plaats. In juli nemen de
drie gemeenteraden in aparte raadsvergaderingen besluiten.
Het Heuvelland nodigt ons uit om te wandelen, te sporten, vakantie te vieren, te wonen
en te werken. We waarderen het landschap
en we willen ervan blijven genieten. We zijn
trots op ons bijzonder stukje buitenland in
eigen land. En toch … soms ‘vliegen’ we uit
de bocht en is het op sommige dagen en som-

mige plekken best druk en gaan verschillende
groepen gebruikers elkaar irriteren.
De roep voor een totaalaanpak van leefbaarheid, natuur en economische vitaliteit wordt
luider. 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?
Het participatietraject bestond o.a. uit een
enquête (570 respondenten), digitale werkgroepen (ongeveer 75 deelnemers) en een
projectwebsite www.zuidlimburgbereikbaar.
nl/verantwoordopweg. U kunt zich op die
website ook abonneren op de nieuwsbrief.
Deelnemers van het participatietraject en het
projectteam hebben samen geconstateerd dat
het duurzaam aanpakken van ervaren verkeersoverlast een traject van lange adem is.
Verkeersoverlast is niet morgen opgelost. De
oorzaak van de ervaren overlast is veelal te
herleiden naar nog niet optimale infrastructurele voorzieningen én ongewenst, soms
zelfs onveilig en wettelijk niet toegestaan
(verkeers)gedrag. Op basis van onderzoek en

het participatietraject is advies uitgebracht
aan de gemeenteraden voor een te bepalen
koers en te nemen maatregelen op korte en
lange termijn. Meer weten over de voorstellen? Check www.zuidlimburgbereikbaar.nl/
verantwoordopweg.
Op 23 juni vindt een gezamenlijke digitale
raadsvergadering plaats. De vergadering is
live te volgen via:
www.youtube.com/griffiegulpenwittem. Insprekers kunnen zich uiterlijk dinsdag 22 juni,
12:00 uur aanmelden door te mailen naar
griffie@gulpen-wittem.nl. In juli nemen de
drie gemeenteraden in een eigen raadsbijeenkomst besluiten voor ‘Verantwoord op weg’.

Afsluiting Processieweg Rijckholt
De Processieweg is een smalle weg in Rijckholt die door het landbouwverkeer vaak wordt
gebruikt om percelen te bereiken. Helaas worden landschapselementen hierdoor regelmatig
beschadigd. Daarnaast is er door de haag te
weinig ruimte voor voetgangers om tegelijk

met landbouwmachines gebruik van deze weg
te maken. Gemeente Eijsden-Margraten wil
daarom de Processieweg aan het Greuntsje
met een paal of een andere verkeersmaatregel
afsluiten en alleen toegankelijk maken voor
voetgangers en fietsers.

Mocht u een zienswijze of vragen hebben,
dan kunt u vóór 7 juli 2021 reageren via
info@eijsden-margraten.nl met als onderwerp
“Afsluiting Processieweg”.

Bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan Waterrijk 3 Gronsveld
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang
van donderdag 17 juni 2021 tot en met
woensdag 28 juli 2021 het ontwerpbestemmingsplan Waterrijk 3 Gronsveld
(planidentificatienummer NL.IMRO.1903.
BPLKOM11001-ON01) voor een ieder ter
inzage ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein
1 te Margraten.

Het bestemmingplan voorziet in het toevoegen van één woning aan het bestaande
rijksmonument gelegen op het adres Waterrijk
3 in Gronsveld.
Voor inzage in het ontwerpbestemmingsplan
kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of
043 458 8488. Het bestemmingsplan is tevens
te raadplegen via de website www.eijsdenmargraten.nl en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.

BPLKOM11001-ON01.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan 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.

Ontwerpbestemmingsplan Sint Maartensweg 20 Noorbeek
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van
donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag
28 juli 2021 het ontwerpbestemmingsplan Sint Maartensweg 20 Noorbeek
(planidentificatienummer NL.IMRO.1903.
BPLKOM7006-ON01) voor een ieder ter inzage
ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te
Margraten.

Het bestemmingplan voorziet in het toevoegen van één woning binnen de bestaande
bebouwing op het adres Sint Maartensweg 20
in Noorbeek.
Voor inzage in het ontwerpbestemmingsplan
kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of
043 458 8488. Het bestemmingsplan is tevens
te raadplegen via de website www.eijsdenmargraten.nl en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.

BPLKOM7006-ON01.
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan 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.

Besluit verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Bovenstraat 38,
6255 AV Noorbeek
Burgemeester en wethouders van gemeente
Eijsden-Margraten maken bekend dat het
volgende besluit omgevingsvergunning ter
inzage ligt, voor:
• het bouwen van een zadeldak op het
bestaande gebouw (ijssalon), gelegen
op het perceel Bovenstraat 38,
6255 AV Noorbeek. De aanvraag betreft
mede het verzoek tot afwijking bestemmingsplan middels artikel 2.12 lid 1 onder
a onder 3° van de Wabo. Hiervoor dient de
uitgebreide procedure te worden gevolgd.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na 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/besuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op bovengenoemde 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
dagtekening; een omschrijving van het
besluit waartegen 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. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de
stukken digitaal aanbieden. Voor inzage en
nadere informatie kunt u contact opnemen
met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488. Tevens is het besluit en de
bijbehorende stukken digitaal te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: :
NL.IMRO.1903.OVBUI6255AV38-VG01.

Benoeming lid van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten
De voorzitter van het centraal stembureau
voor de verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente Eijsden-Margraten, maakt
ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend
dat Gilissen, J.H.M. (Jef) (m), wonende te
Eijsden, bij besluit van dinsdag 1 juni 2021 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente
Eijsden-Margraten.
Het betreft de benoeming in de vacature die is

ontstaan wegens het tijdelijk ontslag (ex. X 10
van de Kieswet) nemen als lid van de raad van
de gemeente van Blezer, W.V.M. (Wiel) (m),
wonende te Margraten.
Eijsden-Margraten, 16 juni 2021
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten

De gemeenteecretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox

Je zou het bijna vergeten. Het gemak van dichtbij en meteen in huis. Van de winkelier om de hoek,
die weet waarvan je houdt. De dienstverlener die je taal spreekt. Van gezond en lekker eten uit de
regio, geteeld en gegeten op het ritme van de seizoenen. Van kopen bij de ondernemer in het dorp.
Van zelf je wereld vormgeven.

