
 Uitgelicht: Extra steun voor lokale ondernemers

In het afgelopen jaar hebben veel onder-
nemers en huishoudens als gevolg van de 
coronamaatregelen zware tijden moeten 
doormaken. Gemeente Eijsden-Margraten
heeft een steunfonds in het leven geroe-
pen om haar lokale gemeenschap te hel-
pen bij herstel en hervorming. Een deel 
hiervan is voor onze lokale ondernemers. 

Koop Lokaal Voucher: voor u en 
onze ondernemers! 
Ook u kunt lokale ondernemers ondersteunen 
met de Koop Lokaal voucher. Een voucher ter 
waarde van € 5,- die u de hele maand septem-
ber bij lokale ondernemers kunt inleveren. Deze 
voucher ontvangt ieder huishouden per post 
in de eerste week van september. We hopen 
hiermee u en onze ondernemers een steuntje in 
de rug te kunnen bieden. 

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

Geniet van alle (h)eerlijke producten uit de 
omgeving waar we zo trots op zijn. Ontdek en 
proef en koop lokaal.

Deelnemende ondernemers
Kijk voor een overzicht van alle deelnemende 
ondernemers op 
www.eijsden-margraten.nl/kooplokaal.  

Digitaal rijbewijs verlengen
Wilt u uw rijbewijs verlengen of een rijbewijs-
categorie toevoegen? Dat kan nu ook digitaal 
rechtstreeks waar u uw pasfoto laat maken. De 
door de RDW erkende bedrijven waar u pasfoto’s 
kunt maken zijn: DA Drogisterij Monique in
Margraten en Benzine Super Markt in Rijckholt. 
Voldoet u verder aan de voorwaarden van de 
RDW (Rijks Dienst Wegverkeer) en heeft u uw 

Kort nieuws

aanvraag digitaal ingediend? Dan kunt u al na 2 
werkdagen het rijbewijs afhalen bij het Klant-
ContactCentrum van de gemeente in Margraten. 
Let op! Een aanvraag voor een eerste rijbewijs 
kunt u alleen bij de gemeente aanvragen. 
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op 
onze website 
www.eijsden-margraten.nl > rijbewijs of ga naar 
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. 

Door het planten van de St. Gerlachusden vragen 
de inwoners van Banholt en Terhorst traditiege-
trouw jaarlijks aan St. Gerlachus om bescherming 
van het dorp. Door het coronavirus kon vorig 
jaar deze traditie met Pinksteren niet doorgaan. 
Ook dit jaar niet. En dan toch… afgelopen 
zaterdag werd in Banholt voor de 141ste keer 
de St. Gerlachusden gehaald en geplant. Zelfs 
de Sacramentsprocessie trok de dag erna weer 
door de straten van Banholt. Deze zogenaamde 
‘pinksterkermis’ is toegevoegd aan de Inventaris 
Immaterieel Erfgoed.

In beeld: de St. Gerlachus-
den in Banholt

Besluiten van het gemeentebestuur, 
zoals vergunningen, bestemmings-
plannen en andere plaatselijke regel-
geving kunnen van invloed zijn op uw 
woonomgeving. De gemeente en ook 
andere overheidsorganisaties 
publiceren besluiten op deze website 
www.officielebekendmakingen.nl. 
Deze besluiten kunt u ook inzien op 
www.overheid.nl pagina, ‘Berichten 
over uw buurt’. Makkelijker nog: de 
gratis e-mailservice van de overheid. 
Medewerkster Fysieke Leefomgeving 
Jenny Flamand vertelt u meer:

Hoe werkt de e-mailservice?
“U kunt zich aanmelden voor de gratis 
e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’. Hier-
mee ontvangt u makkelijk en snel berichten 
die gemeenten, provincies en waterschappen 
via Overheid.nl over uw buurt publiceren. U 
kunt het type bericht instellen en van welke 
organisaties u deze berichten wilt ontvangen.”

Waar kan ik me aanmelden?
“U gaat naar www.overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt. U kunt zich hier aanmelden. U 
kunt zich uiteraard altijd weer afmelden voor 
de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’.”

Hoe vaak ontvang ik bericht?
“Afhankelijk van de overheidsorganisaties 
en de berichttypen die u zelf hebt gekozen, 
ontvangt u een e-mail. Zo weet u altijd wat er 
speelt in uw buurt of gemeente.”

Foto uit archief.



Vergadering van de raad 7 september 2021

Op 7 september 2021 om 19.30 uur, vindt 
een raadsvergadering plaats over de 
Uitgangspuntennotitie. De besluitvor-
mende vergadering vindt plaats in de 
raadzaal van ‘Het Huis van de Burger’. 
De Uitgangspuntennotitie is een voor-
loper op de Begroting 2022-2025, die 
in november aan bod komt. College en 
fracties geven richting op welke manier 
de begroting tot stand moet komen. 

Raadpleeg de agenda op 
www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.

Spreekrecht
Burgers kunnen over dit onderwerp inspreken. 
U kunt contact opnemen met de griffie over de 
mogelijkheden om in te spreken 
(griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan 
uiterlijk maandag 6 september 09.00 uur. 

Volg de raad!
De raadzaal is gesloten voor publiek. De verga-
dering is te volgen via: 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering. 

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken? Raadpleeg dan 
onze website, pagina ‘samenstelling gemeente-
raad’. Hier vindt u contactgegevens van raads-
leden van de politieke partijen in de gemeen-
teraad. U kunt hen rechtstreeks benaderen. U 
kunt ook altijd de griffie benaderen voor advies 
over contact met de raad via griffie@eijsden-
margraten.nl.

 

Judo workshop 
               Vanuit project  ‘Jeugd aan Zet’ organiseren wij gratis Judo workshops.  
                              Meld je snel aan en ervaar hoe leuk Judo is! 
 
Vrijdag 3 september: van 17.00 tot 18.00 uur voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. 

Vrijdag 3 september: van 18.00 tot 19.00 uur voor jongeren van 11 jaar en ouder. 

Waar: gymzaal Margraten, President Kennedystraat 40 in Margraten.  

Aanmelden: mail vóór 2 september 12.00 uur je naam, leeftijd, woonplaats en 
 telefoonnummer naar jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl. 

 
 

Deelname         
is gratis! 

Een herenboerderij, wat is dat eigenlijk?

Veel mensen maken zich zorgen over 
de kwaliteit van voedsel en over de 
kwaliteit van de leefomgeving. Een van 
de manieren om zeker te weten waar 
je voedsel vandaan komt en hoe het 
geproduceerd wordt is deelname aan 
een herenboerderij.

Je wordt daarmee lid van een coöperatie die 
een boer verzekert van een inkomen en de 
leden verzekert van wekelijks vers voedsel. 
Leden hebben inspraak in de gang van zaken, 
kunnen actief meewerken maar de gecontrac-

teerde boer neemt uiteindelijk de agrarische 
beslissingen. In principe is er een teeltplan dat 
het mogelijk maakt zonder bestrijdingsmiddelen 
te werken. Zo wordt niet alleen de consument 
blijer maar veert ook de biodiversiteit weer op. 
Meer weten over dergelijke vormen van voed-
selvoorziening? Uitgebreide informatie vindt u 
op www.verenigt-u.nl. 

Meer weten over KKZW? Bent u consument of 
producent en wilt u meedenken of bijdragen 
aan gezond voedsel geteeld op een gezonde 
bodem liefst zonder gebruik van giftige stoffen? 

Zoekt u lokale producten? 
Neem dan contact op met het burgerinitiatief 
Korte Keten Zeker (W)eten via 
korteketenzekerweten@gmail.com. Wij kijken 
uit naar uw reacties!


