
 Uitgelicht: informatieavond Einstein Telescope

De Einstein Telescope wordt een vooruit-
strevend observatorium voor zwaarte-
krachtsgolven. De grensregio is in beeld 
als mogelijke locatie. Op 5 oktober 2021 
is er vanaf 19.30 uur in de harmoniezaal 
van Banholt een informatieavond (zaal 
open om 19:15 uur). 

Gideon Koekoek vertelt u meer over de Einstein 
Telescope, zwarte gaten en zwaartekrachts-
golven. Bjorn Vink praat u bij over de lopende 
bodemonderzoeken in de Carboon- en Devoon-
lagen onder het Krijt. Verder informeert hij u 
over de eerste bevindingen van de boring in 
Banholt. 

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

Aanmelden 
Wilt u bij de presentatie aanwezig zijn? Meld u 
dan voor 1 oktober 2021 aan via joepmertens@
eijsden-margraten.nl. In verband met de coro-
namaatregelen dient u bij de aanmelding uw 
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en 
e-mailadres door te geven. Er zijn 64 zitplaatsen 
beschikbaar.

Gratis tickets Liberation Concert 
Op zondag 19 september 2021 is op de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten het 
16e Liberation Concert. Dit jaar vinden er twee 
concerten plaats, het eerste om 12.00 en het 
tweede om 15.00 uur. Vanwege de corona-
maatregelen moeten alle bezoekers vooraf 
tickets reserveren via www.liberationconcert.nl. 
De Amerikaanse begraafplaats is op zondag 19 
september alleen toegankelijk voor de gasten 
van het concert.

Kort nieuws

Militaire oefeningen
Van 13 t/m 15 september en van 20 t/m 
24 september 2021 zijn in onze gemeente 
oefeningen voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. De oefeningen worden ondersteund 
door militaire voertuigen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie. Indien er door 
de oefening schade is ontstaan, dan kunt u dit 
melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien 
mogelijk kenteken, plaats, datum en tijd. 

Afgelopen weekend genoten deelnemers van 
Eroica Limburg van de mooiste plekjes in onze 
gemeente. Rijdend op fietsen van vóór 1987 
en met bijpassende kleding, voer het Eroica 
peloton door het Heuvelland. Genietend van 
het landschap, streekgerechten en historische 
plekken. In onze gemeente was een bijzon-
dere rustplaats ingericht in de huisweide van 
de familie Waterval in Banholt. Daar genoten 
de deelnemers van lekkere vlaai en een mooi 
uitzicht over de velden.

In beeld: Eroica Limburg

De gemeente wilt iedereen zo goed 
mogelijk informeren over wat er al-
lemaal gebeurt in en rondom de leef-
wereld van haar inwoners. Hiervoor 
gebruiken we verschillende commu-
nicatiemiddelen zoals onze website, 
digitale nieuwsbrief, het weekblad 
‘De Etalage’ en Facebook. Zijn onze 
berichten duidelijk, leesbaar en van 
nieuwswaarde? Daarom wilt afdeling 
communicatie graag een burgerredac-
tieraad samenstellen. Communicatie-
adviseur Anouk Broex vertelt u meer:

Wat is het doel?
“Wij vinden het belangrijk dat we onze 
inwoners goed informeren over onderwerpen 
die belangrijk en interessant zijn. Vindt u 
dat onze communicatie beter of anders kan? 
Meldt u zich dan aan en denk met ons mee. 
Wij zijn benieuwd naar uw mening.”   

Wie kan meedoen?
“Voor het samenstellen van een burger-
redactieraad zoeken we inwoners die regel-
matig met ons willen meedenken. Inwoners 
van alle leeftijden en uit alle kernen kunnen 
meedoen. Wij organiseren op dinsdag 5 
oktober om 16.00 uur een eerste bijeenkomst 
in het gemeentehuis Margraten.” 

Hoe kan ik me aanmelden?
“Stuur vóór 28 september een mailtje naar 
communicatie@eijsden-margraten.nl o.v.v. 
burgerredactieraad met uw naam, leeftijd en 
uw adresgegevens. Wij verheugen ons op uw 
deelname.”



Bekendmakingen

Partijen 
• de publiekrechtelijke rechtspersoon de 
 gemeente Eijsden-Margraten 
 (hierna: ‘gemeente’).
• Slokker Vastgoed BV, gelinieerd aan Acton BV 
 (hierna: ‘exploitant’).

Datum overeenkomst
31 augustus 2021

Locatie
Het betreft de percelen, kadastraal bekend als 
gemeente Gronsveld, sectie B nummers 3495 
en 3887 en plaatselijk bekend als Europapark 1 
te Gronsveld.

Projectinhoud
Realisatie van maximaal 12 appartementen 
met bijbehorende voorzieningen als bedoeld in 
artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening.

Hoofdlijnen overeenkomst
• de exploitant maakt het plangebied voor 
 eigen rekening en risico bouw- en woonrijp 
 en realiseert voor eigen rekening en risico het 
 project conform de gemeentelijke uitgangs-
 punten en randvoorwaarden;
• de gemeente spant zich in om het bestem-
 mingsplan ‘Europapark Gronsveld’ in werking 
 te laten treden;

• exploitant is verplicht de eventueel uit het 
 bestemmingsplan voortvloeiende planschade 
 te vergoeden.

Met de gesloten overeenkomst wordt voldaan 
aan de verplichting dat het kostenverhaal 
anderszins is verzekerd (artikel 6.12 Wro).

Deze zakelijke beschrijving ligt met ingang van 
donderdag 9 september 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Tegen de gesloten overeen-
komst en deze zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomst kunnen geen 
zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Ouderen, beweeg mee met Sociaal Vitaal!

Bewegen voor gezondheid en 
gezelligheid
Gemeente Eijsden-Margraten vindt het 
welzijn van ouderen erg belangrijk en 
start daarom het programma Sociaal 
Vitaal. Alle inwoners van 75 jaar en 
ouder hebben een uitnodigingsbrief 
ontvangen voor een fittest en be-
weegactiviteiten. Zij kunnen zich direct 
aanmelden voor de test op 21 of 22 
september of eerst een huisbezoek 
aanvragen. Tijdens een huisbezoek is het 
mogelijk om vooraf vragen te stellen. 

De doelgroep voor het programma zijn ouderen 
die weinig of niet bewegen. Daarnaast zijn 

ook ouderen die meer sociale contacten willen 
en vitaler in het leven willen staan van harte 
uitgenodigd. Na de fittest kunnen deelnemers 
kiezen uit verschillende beweegactiviteiten. Er 
zijn ook beweegactiviteiten met extra voorlich-
ting en nadruk op weerbaarder en sociaal vitaal 
in het leven staan.

Sociaal Vitaal is een samenwerking van 
gemeente Eijsden-Margraten met Stichting 
SWEM, Rijksuniversiteit Groningen, Envida, de 
Zonnebloem, Trajekt en fysiotherapie Bmetric. 
De ZonMW subsidie financiert het programma. 
 
Heeft u een uitnodigingsbrief ontvangen? 
Stuur de bijgesloten antwoordkaart dan zo 

snel mogelijk retour! Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Maria Meekes. Zij is 
bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer 
06 2916 0080. 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst ‘Woningbouwplan Europapark 
Gronsveld’ 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend dat met ingang van don-
derdag 9 september 2021 tot en met woensdag 
20 oktober 2021 het ontwerpbestemmings-
plan Groot Welsden 72-72a Margraten 
(planidentificatienummer NL.IMRO.1903.
BPBUI6269EW72-ON01) voor een ieder ter 
inzage ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 
te Margraten.

Het ontwerpbestemmingsplan Groot Welsden 
72-72a Margraten voorziet in het herbestem-
men van een Rijksmonumentale hoeve, waarin 
voorheen een agrarisch bedrijf gevestigd was, 

naar een reguliere burgerwoning en het toevoe-
gen van maximaal drie huurwoningen en vier 
recreatiewoningen aan de bestaande hoeve op 
het adres Groot Welsden 72-72a. 

Voor inzage in het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met het Klant-
ContactCentrum, 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.BPBUI6269EW72-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 
zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u 
contact opnemen met de gemeente, via het 
algemene telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488.

Ontwerpbestemmingsplan Groot Welsden 72-72a Margraten



Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van gemeente 
Eijsden-Margraten maken bekend dat het vol-
gende besluit omgevingsvergunning ter inzage 
ligt, voor: 

het verbouwen, uitbreiden en restaureren van 
Kasteel Oost en de kasteelboerderij, gelegen op 
het perceel Kasteellaan 1, 6245 SB  Eijsden. 

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, gelijktijdig met of na het indienen van 
een beroepschrift, een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuurs-
recht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen/verzoeken 
een voorziening te treffen bij de genoemde 

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor 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. In verband met de huidige maatregelen 
rondom het coronavirus kunnen we u de stuk-
ken digitaal aanbieden. Voor inzage en nadere 
informatie kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum, telefoonnummer 
043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 8 september 2021

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

Besluit verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Kasteellaan 1, 
6245 SB Eijsden


