
 Uitgelicht: herken de signalen van drugsoverlast

Wilt u meer weten over de gevaren van 
drugsgebruik en drugshandel? En over 
hoe u deze gevaren herkent? Samen met 
de politie vertellen wij u hier graag meer 
over tijdens de Week van de veiligheid. 
Op woensdag 13 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur vindt u ons op het Amerika-
plein in Margraten en bij het winkelcen-
trum in Eijsden.

Gevaar
Hennepteelt en de productie van synthetische 
drugs kunnen leiden tot brand, wateroverlast 
en stank. Op woensdag 13 oktober leggen wij u 
graag uit hoe u drugsproductie, drugshandel en 
drugsgebruik herkent. Bijvoorbeeld via 

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

hennepgeurkaarten en XTC-parfum. Ook geven 
wij u tips over hoe u drugsoverlast kunt melden.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het melden van 
drugsoverlast? Ga naar 
www.eijsden-margraten.nl/fixi. 

Subsidieregeling voor stichtingen 
en verenigingen in Eijsden-
Margraten
Organiseert uw vrijwilligersorganisatie een 
activiteit voor de gemeenschap in 2021 of 
2022? Dan kan uw organisatie daar 1.250 euro 
subsidie voor krijgen. Dat kan via de subsidiere-
geling ‘Verenigt u’. Aanvragen is mogelijk vanaf 
vrijdag 15 oktober 2021 tot woensdag 
1 december 2021 via www.verenigt-u.nl. 

Kort nieuws

‘Koop Lokaal’-voucher verlengd
Op verzoek van ondernemers en inwoners die 
de ‘Koop Lokaal’ voucher later hebben ontvan-
gen, zal de voucher inwisselbaar zijn tot en met 
vrijdag 15 oktober 2021. De voucher is inwissel-
baar bij verschillende lokale ondernemers. 
Kijk voor een overzicht van alle deelnemende 
ondernemers op 
www.eijsden-margraten.nl/kooplokaal.

Gaat u tegels of grind in uw tuin vervangen door 
groen? Dan kunt u een vergoeding krijgen. Wij 
betalen € 9,- per vierkante meter en € 75,- per 
boom. De regeling geldt sinds 1 juni voor alle 
voor- en achtertuinen in Eijsden-Margraten. 
Meer beplanting in onze tuinen is niet alleen 
mooi, maar ook goed voor de natuur. We ver-
groten zo de leefomgeving van bijen, vlinders en 
andere insecten. Ook komt regenwater direct in 
de bodem terecht. Ga voor meer informatie naar 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

In beeld: gaat u ook voor 
groen?

Stichting Goede Doelen week (GDW) 
Margraten streeft ernaar om met 
zoveel mogelijk goede doelen in een 
week te collecteren. Rina Heuts van 
stichting GDW vertelt u meer:

Wat is de opzet van de GDW?
“Onder het motto “Samen kunnen we meer” 
gaan wij in de GDW met tachtig collectanten 
op pad. Op deze manier proberen wij alle 
huishoudens in Margraten, Termaar en Groot- 
en Klein Welsden te bereiken. Wij hopen zo
op meer financiële steun voor de twaalf 
goede doelen die zijn aangesloten bij onze 
stichting.”

Hoe doen we dat?
“In het weekend van 9 oktober bezorgen we 
bij genoemde huishoudens een envelop. In 
deze envelop vindt u een uitleg en een keuze-
lijst met goede doelen. De ingevulde lijst kan 
samen met een donatie terug in de envelop. 
Die vervolgens op 14, 15 of 16 oktober weer 
wordt opgehaald.”

Kan ik ook digitaal doneren?
“Dat kan heel makkelijk. U maakt gebruik 
van de QR code op de brief en op de collecte-
bus. U kunt ook doneren op bankrekening-
nummer NL53RABO0349870535. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage.”
Meer informatie vindt u op: 
www.gdwmargraten.nl.



Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2022-2025: Samen robuust uit de crisis

Het college van burgemeester en 
wethouders van Eijsden-Margraten 
presenteert in deze onvoorspelbare 
tijd een meerjarige sluitende begroting 
2022-2025. In de afgelopen jaren is veel 
werk verzet en zijn onverwachte 
situaties opgevangen zoals de corona-
pandemie en de watersnood. Sommige
plannen zijn vertraagd maar over het 
algemeen is er trots op wat wel is 
bereikt. De begroting van de gemeente 
Eijsden-Margraten laat voor de komen-
de vier jaar een positief beeld zien. 

Stevige basis en nagenoeg 
gelijkblijvende lasten
Het college is verheugd dat de financiële positie 
van de gemeente is verbeterd. Enerzijds door 
een jarenlang voorzichtig en doordacht beleid. 
Anderzijds door ontwikkelingen van buitenaf. 
Zo pakt de herverdeling van het gemeentefonds 
positiever uit dan voorzien. En stelt de Rijks-
overheid onder andere meer geld beschikbaar 
voor Jeugdzorg. Daardoor kan het college 
enkele bezuinigingen terugdraaien en nieuwe 
investeringen doen. De meeste lasten voor 
inwoners blijven gelijk. 

Kwaliteit van leven
Eijsden-Margraten heeft een goed voorzienin-
genniveau. Talrijke verenigingen, het cement 
van de samenleving, bieden nog steeds een 
gastvrije plek voor inwoners. Subsidies onder-
steunen hun inzet. Kwetsbare mensen kunnen 
een beroep doen op een klantgericht sociaal 
beleid. En de omgeving, dorpen en wegen 
in de gemeente liggen er goed bij. Inwoners 
waarderen dat, blijkt uit de burgerpeiling die 
een hoge tevredenheid aangeeft. Vooral over 
de staat van de buurt en de bereidheid tot inzet 
als burenhulp. Deze waardering betekent echter 
niet dat er niets meer nodig is. Integendeel. Ook 
komend jaar wordt er volop geïnvesteerd. De 
investeringen worden gedaan op de onder-
werpen die eerder met de gemeenteraad zijn 
afgesproken: Leefstijl, Landschap en Landbouw, 
Wonen en Duurzaamheid.

Positieve gezondheid
Een voorwaarde voor een goed en gelukkig 
leven is gezondheid. En dat is meer dan niet 
ziek zijn. 
Daarom wordt geïnvesteerd in bewegen, ge-
zond en lokaal eten, vitaliteit en meedoen. 
Er worden veel activiteiten georganiseerd 
samen met huiskamers, verenigingen, scholen, 
kinderopvang, professionele organisaties en 
anderen. Ook is er aandacht voor het bestrijden 
van laaggeletterdheid. En worden statushou-
ders ontvangen met goede huisvesting en 
maatschappelijke begeleiding. Zodat iedereen 
volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. 

Koesteren van landschap en tradities
Het besef dat ons landschap - de Maas, het 
heuvelland, het plateau - waardering en 
bescherming verdient is groter dan ooit. In het 
project ‘Buitengewoon Buitengebied’ krijgt dit 
de volle aandacht. Niet alleen lokaal, maar ook 
in samenwerking met buurtgemeenten. 
Ook bezoekers weten ons landschap steeds 
meer te waarderen. Daarnaast koesteren we het 
immaterieel erfgoed in Eijsden-Margraten. Zoals 
het dialect, het den-inhalen en de cramignon. 
Dat geldt ook voor de Liberation herdenking, 
zeker na de realisatie van het Visitor Centrum 
op de Amerikaanse Begraafplaats. Het jaarlijkse 
Liberation Concert is opgenomen in de begro-
ting. 

Woningcrisis te lijf 
Het college streeft naar genoeg passende en 
betaalbare woningen in alle dorpskernen van 
de gemeente. In Sint Geertruid en Banholt zijn 
de plannen in uitvoering. Voor Gronsveld staan 
het woonzorgcomplex van Envida en een paar 
kleinere plannen op de rit. In Margraten de 
Bloesemgaard en de Sprinkstraat. En voor 
de andere dorpen worden nieuwe plannen 
opgesteld, te beginnen met Mheer en Oost-
Maarland.

Duurzaamheid
Landelijk investeert het kabinet € 6,8 miljard 
om de klimaatcrisis te lijf te gaan en duurzaam-
heid te stimuleren. Eijsden-Margraten trekt 
€ 18 miljoen uit voor het isoleren van woningen 
en andere maatregelen om te verduurzamen. 
Binnen het bestaande beleid zijn de maatrege-
len verruimd. 

Openbare ruimte
In 2021 is de Diepstraat opnieuw ingericht en 
de Bukel aangepakt. In 2022 worden nieuwe 
reconstructies gestart in Margaten, Eijsden, 
Terhorst en Herkenrade. De grootste investering 
van € 5,5 miljoen is in de vernieuwing van het 
riool in Cadier en Keer. Daarnaast wordt 
€ 75.000,- extra geïnvesteerd in het onderhoud 
van de openbare ruimte. De bezuinigingen van 
vorig jaar op het onderhoud van sportvelden 
worden teruggedraaid. Bijzondere aandacht is 
er voor gebiedsontwikkelingen, zoals de Poort 
van het Heuvelland, het centrum van Cadier en 
Keer en stationsgebied van Eijsden.

Bestuur en organisatie
Het college blijft investeren in de kwaliteit van 
de organisatie en de mensen die er in werken. 
Mensen die werken voor de gemeenschap in 
Eijsden-Margraten kunnen en moeten het 
verschil maken. Daarbij staat onze missie 
‘Dichtbij het leven’ centraal. Afgelopen jaar, 
het coronajaar, is veel dienstverlening digitaler 
gemaakt wat goed is ontvangen door inwo-

ners. Mensen verwachten een gemeente die  
deskundig, begripvol en eerlijk is. Daarop 
wordt de dienstverlening verder ingericht: 
dichtbij mensen. Wij zullen de dienstverlening 
vanuit servicepunt Eijsden de komende jaren 
continueren.

Robuust uit de crisis
De gemeente staat voor grote veranderingen 
zoals de energietransitie, de transitie in de 
landbouw en de technologische transitie. 
Daarnaast zijn er in de afgelopen tijd meerdere 
onverwachte situaties voorbij gekomen. De 
coronapandemie zit bijvoorbeeld in een nieuwe 
fase maar de impact is nog aanzienlijk. Dit soort 
gebeurtenissen zal ons ook in de toekomst 
blijven verrassen. Daarop moet de gemeente 
zich voorbereiden om robuust uit de crisis te 
komen. Dit vergt naast een lokale insteek ook 
een euregionale aanpak. 
Het college houdt rekening met de onzekerhe-
den die er zijn en zorgt ervoor dat de reserves 
op peil blijven om toekomstige tegenslag op 
te kunnen vangen. Een realistische begroting 
met doordachte investeringen dient als basis 
voor een gezonde financiële toekomst. Met 
als belangrijkste doel: kwaliteit van leven voor 
onze inwoners.

De begroting wordt op 8 en 10 november 2021 
in de gemeenteraad besproken en kunt u inzien 
via de website: 
https://eijsden-margraten.begrotingsapp.nl. 



Vergaderingen van de raad in oktober 2021

Op 11 oktober 19.00 uur vindt de beeld-
vormende vergadering plaats. Deze 
vergadering is digitaal. Op 19 oktober 
om 19.30 uur is de besluitvormende 
raadsvergadering. De besluitvormende 
vergadering vindt plaats in de raadzaal 
van het ‘Huis van de Burger’. De raadzaal 
is gesloten voor publiek. 

Op de agenda staan onder andere het 
‘Controleprotocol en normenkader 2021’, 
‘Bestemmingsplan Europapark Gronsveld’ en 
‘Wijzigen Verordening Duurzaamheidslening 
Eijsden-Margraten 2016’. Deze onderwerpen 
worden in beide vergaderingen behandeld. 
Een toelichting over de onderwerpen ‘Bestem-
mingsplan Europapark Gronsveld’ en ‘Wijzigen 
Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-
Margraten 2016’ vindt u op deze pagina.

Voor de volledige agenda’s kijk op 
www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.

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

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in beide 
vergaderingen, maar niet over besluiten waar-
tegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of 
open staat (zoals bestemmingsplannen). 
U kunt contact opnemen met de griffie over de 
mogelijkheden om in te spreken via griffie@
eijsden-margraten.nl. Meldt u zich dan uiterlijk 
vrijdag 8 oktober 09.00 uur voor de beeldvor-
mende vergadering en uiterlijk maandag 18 
oktober 09.00 uur voor de besluitvormende 
vergadering. 

Volg de raad!
De vergaderingen van 11 oktober en 19 oktober 
zijn te volgen via: 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering. 

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld 
een van deze onderwerpen? Raadpleeg dan 
onze website, pagina ‘samenstelling gemeen-
teraad’. Hier vindt u alle raadsleden van de 
politieke partijen in de gemeenteraad en hun 
gegevens. U kunt hen rechtstreeks benaderen. 
U kunt ook altijd de griffie benaderen voor 
advies over contact met de raad via 
griffie@eijsden-margraten.nl.

De eigenaar van locatie Europapark 1 in 
Gronsveld heeft gevraagd om een ap-
partementencomplex voor 12 senioren-
geschikte koopwoningen te bouwen. Dit 
is de locatie waar voormalig restaurant 
‘De Keizerskroon’ (Klokke Roeland), door 
brand verloren is gegaan. Op het huidige 
perceel zijn uitsluitend horeca-activi-
teiten toegestaan. Daarom is er nu een 
aanpassing op het bestemmingsplan. 
Tijdens de raadsvergadering van 19 ok-

tober a.s. wordt dit aangepaste bestem-
mingsplan voorgelegd. 

Appartementencomplex
Bouwen voor ouderen helpt aan de doorstro-
ming binnen de bestaande woningvoorraad. 
En draagt bij aan woonbehoeften binnen 
Gronsveld en Rijckholt. Daarnaast is deze 
nieuwe bestemming straks een verbetering voor 
de leefomgeving. 

Wintertuin
De huidige eigenaar gaat straks een deel 
van het (Europa) park, de voormalige winter-
tuin, overgedragen aan de gemeente. Deze 
zogenaamde wintertuin wordt dan opgeknapt 
en is straks weer voor iedereen toegankelijk. 
Deze overdracht vindt plaats als de woningen 
officieel worden overhandigd aan de nieuwe 
eigenaren.

Bestemmingsplan Europapark Gronsveld 

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten
heeft besloten om inwoners te facilite-
ren bij het verduurzamen van een eigen 
woning. Daarom bood de gemeente de 
afgelopen jaren samen met Volta Lim-
burg de mogelijkheid om zonnepanelen 
te plaatsen middels het project ‘Zorge-
loos Zonnepanelen’. 
Hierbij kunnen inwoners gebruik maken 
van een geldlening van de gemeente 
tegen 1,0% rente en met een afbeta-
lingstermijn van 15 jaar.

Duurzaamheidsprojecten
De regels omtrent het uitlenen van geld zijn 
door de gemeente vastgelegd in een verorde-
ning. De huidige Verordening Duurzaamheids-
lening ziet alleen maar toe op het zonnepanelen-

project. Maar ook andere maatregelen kunnen 
de duurzaamheid van uw woning vergroten, 
zoals b.v. het aanbrengen van isolatie of hoog 
rendement glas. Om het mogelijk te maken 
dat de gemeente ook leningen daarvoor kan 
verstrekken, wordt nu voorgesteld aan de raad 
om de huidige verordening aan te passen. Als 
de nieuwe verordening er is, kunt u een aan-
vraag indienen voor een duurzaamheidslening 
op basis van alle duurzaamheidsprojecten van 
de gemeente, zoals ‘Zorgeloos Zonnepanelen’, 
maar ook ‘PlusJeHuis’. 

Daarnaast heeft de raad de wens uitgesproken 
om leningen voor het plaatsen van zonnepane-
len te verstrekken aan een bredere doelgroep. 
Op basis van de nieuwe verordening kunnen, 
naast kleinverbruikers (particulieren, vereni-

gingen, instellingen en MKB-bedrijven), ook 
grootverbruikers een duurzaamheidslening van 
de gemeente aanvragen voor het plaatsen van 
zonnepanelen.

Wijzigen Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016



Coronabewijs QR-code uit-
printen? Hoe werkt het?

In sommige gevallen wil je liever een 
papieren QR-code uitprinten. Bijvoor-
beeld als u geen smartphone hebt. Heeft 
u hulp nodig met het printen van een 
coronabewijs of heeft u vragen over de 
coronacheck? 

Ga voor meer informatie naar 
www.coronacheck.nl of bel de helpdesk via 
0800-1421 (gratis). Bereikbaar van maandag 
t/m zondag van 08.00 tot 20.00 uur. U kunt ook 
een e-mail sturen naar: 
helpdesk@coronacheck.nl.

Komt u er niet uit?
Bel gerust met ons Informatiepunt Eenzaam-
heid. Telefoonnummer Ankie: 06 - 57097648 
of Simonetta: 06 - 21844313. “Wij helpen u 
graag.”

Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Cadier en Keer

Op het terrein van Via Jeugd in Cadier en Keer 
worden vanaf begin november maximaal 50 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
(amv) gehuisvest. De huidige tijdelijke opvang-
locatie aan de Parkweg in Maastricht sluit haar 
deuren (op 29 november a.s. loopt na drie jaar 
het contract tussen COA en de gemeente Maas-

tricht af) waardoor COA op zoek moest naar 
een andere locatie. Het COA wil de jongeren 
zo min mogelijk uit hun vertrouwde omgeving 
halen. Vandaar dat er in de directe omgeving 
van Maastricht naar geschikte huisvesting is 
gezocht. De jongeren kunnen vanuit de nieuwe 
locatie naar school in Maastricht blijven gaan 

en kunnen blijven deelnemen aan de dag-
besteding daar. Ook het COA-team dat hen 
nu begeleidt, blijft die begeleiding verzorgen. 
Daarmee is continuïteit van de vertrouwde en 
professionele begeleiding gewaarborgd. 
Lees meer informatie op: 
www.eijsden-margraten.nl/amv.

Veel nieuwe ideeën voor Zuid-Limburg

In juni is de nieuwe subsidieperiode 
van LEADER Zuid-Limburg gestart. Dit 
betekent dat er weer geld beschikbaar 
is voor projecten die het Zuid-Limburgse 
landschap verbeteren. In de afgelopen 
maanden hebben al veel inwoners, orga-
nisaties en ondernemers nieuwe ideeën 
voor projecten ingediend. Mooie ideeën 
die kans maken op een subsidie om de 
plannen uit te voeren.

LEADER is een Europees subsidieprogramma 
voor plattelandsontwikkeling. Het doel? De 
leefbaarheid en economie op het platteland 
ontwikkelen en versterken. Behalve de Euro-
pese Unie stellen ook de Provincie Limburg 
en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten geld 
beschikbaar. 

Dorpstuin Sociaal Centrum 
Eijsden
De afgelopen jaren zijn in Zuid-Limburg al veel 
mooie projecten ontstaan dankzij de LEADER-
bijdragen, waaronder de Dorpstuin Sociaal 
Centrum Eijsden. Een bewonersinitiatief dat 
is gestart in 2016. Het voormalige Groene 
Kruisgebouw is aangekocht en verbouwd tot 
een duurzaam sociaal centrum. Dit karakteris-
tieke pand is verbonden met de omliggende 
tuin. Vrijwilligers realiseren hier een dorpstuin 
die zorgt voor verbinding en meer biodiversiteit. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten. Om 
even tot rust te komen, een praatje te maken of 
om zelf bezig te zijn met het onderhouden en 
aanplanten van de tuin.

Meer informatie
Heeft u een idee om uw leefomgeving en/of het 
Zuid-Limburgse landschap te verbeteren? Doe 

dan mee aan LEADER Zuid-Limburg. Lees meer 
op www.leaderzuidlimburg.nl. 

Foto: Dorpstuin Sociaal Centrum Eijsden



Bekendmaking

Burgemeester en wethouder van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, bekend dat de gemeenteraad van de 
gemeente Eijsden-Margraten op 28 september 
2021 het bestemmingsplan Sint Maartens-
weg 20 Noorbeek (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPLKOM7006-VG01), ongewij-
zigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingplan voorziet in het toevoe-
gen van één woning binnen de bestaande 
bebouwing op het adres Sint Maartensweg 20 
in Noorbeek.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf donder-
dag 7 oktober 2021 tot en met woensdag 17 
november 2021 ter inzage in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 in Margraten. Voor inzage in 
het bestemmingsplan kunt u contact opnemen 
met het KlantContactCentrum, telefoonnum-
mer 14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde 
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken 

zijn tevens te raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= 
NL.IMRO.1903.BPLKOM7006-VG01. 

Tegen de vaststelling van het bestemmings-
plan kan gedurende 6 weken vanaf 7 oktober 
2021 beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor 
het instellen van beroep wordt griffierecht 
geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, 
tenzij binnen deze termijn - naast het instellen 
van beroep - een verzoek om een voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. In deze situatie wordt de werking van 
het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is 
beslist.

Eijsden-Margraten, 6 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

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

Vastgesteld bestemmingsplan Sint Maartensweg 20 Noorbeek


