
 Uitgelicht: Een herinnering aan COVID-19

De coronapandemie heeft ons allemaal 
geraakt. Sommigen zullen vooral met 
verdriet terugkijken, voor anderen heeft 
de pandemie juist ruimte gegeven om 
nieuwe wegen te bewandelen. Gemeen-
te Eijsden-Margraten wil daarom samen 
met de gemeenschap een herinnering 
aan deze bijzondere tijd creëren. 

Leef mee!
Samen creëren we een gelegenheid, object of 
plek waar we stilstaan bij de voor velen ingrij-
pende periode. Herdenken draagt bij aan het he-
len van de littekens van het coronavirus en geeft 
ons extra kracht om positief vooruit te kijken.

Denk mee!
Wilt u bijvoorbeeld herdenken bij een monu-
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ment, bij een herdenkingsboom of door 
verhalen te delen? Wij nodigen u uit om een 
idee aan te leveren en mee te denken over de 
manier waarop we de coronapandemie kunnen 
herdenken. Op https://verenigt-u.nl/oproep/
een-herinnering-aan-covid-19/ kunt u uw ideeën 
tot 1 september aanreiken en leest u enkele 
voorwaarden.

Reserveer gratis tickets voor 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 al-
leen toegankelijk voor de gasten van het concert. 

Kort nieuws

Verhuizen? Regel het digitaal bij 
uw gemeente!
Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente 
Eijsden-Margraten of naar het buitenland? Dan 
kunt u dit snel en makkelijk met uw DigiD regelen 
via de website 
www.eijsden-margraten.nl/Verhuizen.

Vanuit het sportakkoord ‘Heuvelland in Bewe-
ging’ en in samenwerking met de volleybalclub 
Jokers V.C. is een beachvolleybalveld gerealiseerd. 
Wil jij ook beachvolleyballen aan de Kerkeweg 
2 in Oost-Maarland? Het gebruik van het veld 
is gratis maar wel minimaal 4 dagen vooraf 
reserveren. Mail de dag, tijd, je naam, leeftijd, 
woonplaats en telefoonnummer naar 
beach@jokersvc.nl en zorg zelf voor een volley-
bal. Het veld is niet beschikbaar op dinsdag en 
donderdag vanaf 18.00 uur. Alvast veel plezier!

In beeld: Heuvelland in 
Beweging

Dennis Knelissen werkt als Programma 
Activator voor Waterklaar Limburg. 
Weet wat(er) speelt is de nieuwe 
zomercampagne en hij vertelt ons er 
graag meer over:

Wat is Waterklaar?
“Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), 
Waterschap Limburg en de Limburgse ge-
meenten zijn verenigd onder de naam Water-
klaar. Wij willen iedereen in Limburg bewust 
maken van wat(er) speelt op het gebied van 
klimaat en water in Limburg en wat inwoners 
zelf kunnen doen.”

Hoe ziet de nieuwe campagne eruit en 
wat is het doel?
“Ontdek te voet of met de fiets wat(er) speelt 
in Limburg en geniet van de omgeving, maar 
wel met zorg. Want wat boven de grond 
gebeurt, kan de kwaliteit van het grond-
water, oppervlaktewater en drinkwater tot 
diep onder de grond negatief beïnvloeden. 
Goed omgaan met onze omgeving is dus van 
belang voor ons Limburgs water. Hier willen 
we mensen van bewust maken.”

Waar kan ik de routes vinden?
“Alle 20 waterwandel- en fietsroutes vindt u 
op  www.oppadmetwaterklaar.nl. Ook vindt 
u er meer achtergrondinformatie, een leuke 
waterspeurtocht en maakt u kans op een 
mooie vaartocht over de Maas!”

Foto: wethouder Chris Piatek en leden Jokers V.C. spelen 
beachvolleybal.



Vacature

De griffie werkt exclusief voor de raad en is 
de schakel tussen onder andere de raad, het 
college van burgemeester en wethouders, de 
ambtelijke organisatie, het bedrijfsleven en 
inwoners.
De griffie bestaat uit de griffier en de plaats-
vervangend griffier/raadsadviseur. De griffie 
wordt tijdelijk aangevuld met een administratief 
medewerker griffie, die wordt aangestuurd door 
de griffier.

Wat verwachten wij?
In deze functie wordt van je verwacht dat je 

Administratief medewerker griffie (m/v)

Tijdelijke functie voor de duur van 2 jaren
Omvang: 5 uur per week (verdeeld over 2 tijdsblokken)

Salaris: max € 3176  bij een fulltime dienstverband 

organisatorische, secretariële en administratieve 
werkzaamheden verricht ter ondersteuning 
van de griffie. Denk hierbij aan het verwer-
ken van poststukken, bijhouden van dossiers, 
agendabeheer, verzamelen en publiceren van 
vergaderstukken in iBabs en ondersteunende 
werkzaamheden. 

Beschik jij over minimaal MBO 4 werk- en 
denkniveau; goede redactionele en secretariële 
vaardigheden? Ben jij flexibel en in staat en 
bereid om in de avonduren te werken? Dan is 
dit een hele leuke uitdaging voor jou!

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kun je 
contact opnemen met griffier Marc Verbeet, via 
telefoon 06 5276 7706.
 
Reageren
Je kunt je brief met cv sturen aan: 
Gemeenteraad Eijsden-Margraten, t.a.v. griffier, 
postbus 10, 6269 ZG Margraten. Mailen kan 
ook naar: marcverbeet@eijsden-margraten.nl.
Jouw reactie moet uiterlijk 25 augustus zijn 
ontvangen.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Eijsden-Margraten maken bekend dat het vol-
gende besluit omgevingsvergunning ter inzage 
ligt, voor: 
het exploiteren van een Bed & Breakfast in 
een bestaand tuinhuis, gelegen op het perceel 
Honthem 71, 6269 NP Margraten. De aanvraag 
betreft mede het verzoek tot afwijking bestem-
mingsplan middels artikel 2.12 lid 1 onder a 
onder 3° van de Wabo. Hiervoor dient de uitge-
breide 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.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handteke-

Besluit verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure exploiteren 
B&B, Honthem 71, 6269 NP Margraten

ning (DigiD). Op eerder 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 kunt u 
contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Tevens is het besluit en de bijbehorende stukken 
digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: : 
NL.IMRO.1903.OVBUI6269NP71-VG01.

Eijsden-Margraten, 18 augustus 2021

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


