
 Uitgelicht: zin in Koken in Eijsden-Margraten

Zin in Koken is een kookcursus voor 
mensen met een beperkt budget die 
lekker en gezond willen koken. En aan 
hun Nederlandse taalvaardigheid willen 
werken. Afgelopen maandag was de 
eerste sessie in Eijsden. 

Gezond en leerzaam
Het project is een samenwerking met Universi-
teit Maastricht en GGD Zuid-Limburg. De focus 
van het project ligt op gezondheidsbasisvaar-
digheden. Zo wordt er uitgelegd wat gezonde 
voeding is en hoe je betaalbare boodschappen
kunt doen. Koken wordt afgewisseld met 
praktische opdrachten gericht op lezen, hetgeen 
ook nodig is voor het koken. Hiermee werkt 
het project aan kookvaardigheden, kennis over 
gezonde voeding en levert een belangrijke 
bijdrage aan de taalvaardigheid. Daarom is de 
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cursus speciaal voor Nederlandse laaggeletter-
den en statushouders.

Meer informatie
Meer informatie over dit project vindt u op: 
www.zininkoken.nl. Bent u of kent u iemand die 
zijn Nederlandse taal wilt verbeteren? Aanmel-
den kan via buurtcoach@eijsden-margraten.nl.      

Skateboarden
De gemeente Eijsden-Margraten gaat op ver-
zoek in Eijsden een skateparkje aanleggen. 
Dit is een plekje met skatebaan speciaal inge-
richt voor skateboarders. De gemeente gaat dit 
doen op het complex van VV Eijsden aan de 
Ir. Rocourstraat. Het skateparkje is vergunning-
vrij.

Mountainbiken
Iets verder aan de Pisartlaan, zijn de voorberei-
dingen gestart voor het maken van een trailpark. 

Nieuw: skateboarden en mountainbiken in Eijsden

Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg kan 
dan aansluitend een mooi oefenparcours maken 
om mountainbikers de benodigde behendigheid
en veiligheid bij te brengen. Dit trailpark is 
vergunningplichtig. Het college heeft eerder de 
vergunning verleend.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar 
info@eijsden-margraten.nl. U kunt ook bellen 
met het KlantContactCentrum (KCC) via 
043 458 8488.

Eijsden-Margraten heeft weer een 100- jarige 
inwoonster erbij. Mevrouw A.C.Beijers-Swart 
bereikte op 16 oktober 2021 deze mooie leeftijd. 
In het gezelschap van haar familie en de bewo-
ners van de Bron hebben ze dit feest gevierd. De 
locoburgemeester Jos Custers heeft namens het 
college van B&W, haar bezocht en overhandigde 
een streekproductenmand met een prachtige bos 
bloemen.

100-jarige inwoonster in 
Eijsden

Onlangs plaatste Jos Wlazlo uit Eijsden 
de 1500e wandelroute op zijn platform 
www.wandelgidszuidlimburg.com. 
Een wandelsite, die in 2012 de VVV 
Innovatieprijs won voor de meest 
innovatieve onderneming in het 
toerisme. In 2020 zijn ruim 4,6 miljoen 
routes gedownload. Wat maakt deze 
website met wandelroutes zo popu-
lair? We vragen het Jos zelf:

Wat vind ik op dit platform?
“Naast de vele wandelroutes in Zuid-
Limburg, zijn er ook routes over de landsgren-
zen heen zoals Ardennen en Eifel. U vindt er 
tal van eet-en drinkgelegenheden gemarkeerd 
langs de routes en u vindt er ook overnach-
tingen.”

Zijn de wandelroutes gratis?
“Het gebruik van de wandelroutes is gratis. 
De meeste routes zijn gesponsord door horeca-
gelegenheden, die het natuurlijk waarderen 
als u tijdens uw wandeling of aan het eind 
iets komt consumeren.”  

Wat maakt deze wandelingen zo 
populair?
“Alle 1500 wandelroutes kunt u navigeren 
via gpx. De routebeschrijvingen hebben een 
duidelijke routekaart en zijn in pdf die u ge-
makkelijk kunt afdrukken. Alle routes worden 
dagelijks actueel gehouden!”
“Wandelen is gezond. Ga erop uit, juist nu de 
natuur zo prachtig kleurt.”Foto: Ralph Sluysmans



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

Begin oktober presenteerde het college 
van burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten een meerjarige slui-
tende begroting. 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 al-
gemeen is er trots op wat wel is bereikt. 
De begroting van de gemeente Eijsden-
Margraten laat voor de komende 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. 
Daardoor kan het college enkele bezuinigingen 
terugdraaien en nieuwe investeringen doen. De 
meeste lasten voor inwoners blijven gelijk.

Uitgelicht
De begroting wordt op 8 en 10 november in 
de gemeenteraad besproken. In de aanloop 
daarnaartoe stipt het college graag een aantal 
belangrijke onderwerpen aan. Benieuwd naar 
meer informatie? Lees dan het eerdere artikel 
over de begroting in De Etalage van week 40 of 
op: www.eijsden-margraten.nl/begroting. 
Op de website vindt u ook de complete pro-
grammabegroting. 

Verkiezingen gemeenteraad
De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 
2022 zijn de start van een nieuwe raadsperiode. 
Er wordt een nieuwe gemeenteraad en een 
nieuw college geïnstalleerd. “Een gemeente-
bestuur dat voor vele uitdagingen zal komen te 

staan. Maar wel in een gemeente en gemeen-
schap waar het goed leven is met elkaar. Deze 
begroting vormt daarvoor een stevige basis”, 
aldus burgemeester Sjraar Cox. 

Investeren in de openbare ruimte
In deze solide begroting is er ruimte voor extra 
investeringen in de openbare ruimte. In 2022 
vinden er reconstructies van wegen plaats in 
Banholt (Terhorst), Eijsden (de la Margellelaan 
en Prins Hendrikstraat), Herkenrade (Roskuil) en 
Margaten (Trichterweg en de rotonde Aan de 
Fremme). Wethouder Jos Custers: “Bij het op-
nieuw inrichten van wegen spreken we vooraf 
met aanwonenden en andere betrokkenen zoals 
hulpdiensten. Daarmee halen we waardevolle 
informatie op om de wegen zo goed mogelijk te 
verbeteren.” 

Betaalbare woningen in elke kern
Het college streeft naar voldoende passende en 
betaalbare woningen in alle vijftien dorpskernen 
van de gemeente. Wethouder Wiel Dreessen: 
“Een snellere aanpak van de woningcrisis is 
erg belangrijk. In Sint Geertruid en Banholt 
zijn er 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. Op dit moment zijn de plannen voor 
Mheer en Oost-Maarland in voorbereiding.”

Landschapsfonds
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 buurgemeenten. Ook 

bezoekers weten ons landschap steeds meer te 
waarderen. Wethouder Gerry Jacobs: “In 2022 
gaan we op zoek naar mogelijkheden om een 
lokaal landschapsfonds in te richten. In de be-
groting is hiervoor jaarlijks € 100.000,- opgeno-
men. Daarmee willen we het onderhoud en de 
vergroening van het buitengebied verbeteren. 
Omdat provinciale subsidies vanaf 2023 gaan 
wegvallen, zouden boeren vanuit het fonds 
een bijdrage kunnen krijgen voor het werk 
dat zij verrichten om het landschap in stand 
te houden. Daarbij blijven het bomenplan en 
landschapsontwikkelingsplan ook in stand.”

Positieve gezondheid
Een voorwaarde voor een goed en gelukkig 
leven is gezondheid. En dat is meer dan niet 
ziek zijn. “Daarom investeren we in bewegen, 
gezond en lokaal eten, vitaliteit en meedoen. 
We maken buiten bewegen mogelijk voor 
jong en oud. Er worden veel activiteiten 
georganiseerd door of samen met huiskamers, 
verenigingen, scholen, kinderopvang en andere 
professionele organisaties. Ook is er aandacht 
voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Door 
het inzetten op positieve gezondheid zorgen we 
ervoor dat iedereen in Eijsden-Margraten vol-
waardig kan deelnemen aan de samenleving”, 
aldus wethouder Chris Piatek.

Resultaten onderzoek relatie gemeente Eijsden-Margraten en IKl

Direct na het aantreden van 
burgemeester Sjraar Cox heeft de 
concerncontroller het verzoek gekregen 
om een feitenonderzoek uit te voeren 
naar de relatie tussen de gemeente, IKL, 
Boswerkt en Werkbank. Op 14 oktober jl.
heeft het college van burgemeester en 
wethouders, de gemeenteraad en de 
ambtelijke organisatie het resultaat van 
dit feitenonderzoek ontvangen.

Kernvraag
Doel van het onderzoek was het beantwoorden 
van de kernvraag: of bij de verstrekking van de 
jaarbijdrages en/of opdrachten in de periode 
2013 tot en met maart 2021 rechtmatig is ge-
handeld conform de vastgestelde en algemeen 
geldende kaders. Hierbij is dezelfde lijn gevolgd 

die de Provincie Limburg hanteerde, evenals 
dezelfde tijdsperiode.

Uitkomst onderzoek 
Naast de structurele bijdrages aan IKL voerde 
IKL, evenals Boswerkt en Werkbank, ook op
incidentele basis opdrachten uit voor de 
gemeente. Bij een tweetal verstrekte opdrach-
ten is het interne aanbestedingsprotocol niet 
gevolgd, terwijl bij één betaalde factuur de 
onderbouwing onvoldoende is. Geconstateerd is 
dat de aankomende tijd veel aandacht besteed 
moet worden aan de interne bedrijfsprocessen. 
Tevens dienen de interne aanbestedingsregels, 
ook wanneer het gaat om kleinere bedragen, 
beter gevolgd te worden. 
Deze bevindingen vormen geen aanleiding 
om verder onderzoek te verrichten. Er is geen 

patroon van bevoordeling waargenomen.

Versterking kleine landschaps-
elementen 
Burgemeester Sjraar Cox: “Met deze bevindin-
gen, die een vertaling dienen te krijgen binnen 
de interne organisatie, hebben we duidelijkheid 
gekregen. Het voorstel is om de rapportage 
voor kennisgeving aan te nemen. De jarenlange 
relatie met IKL is verbroken, maar we zien het 
als onze plicht om alternatieven te zoeken voor 
een verdere versterking van de kleine land-
schapselementen.“

Het volledige ‘Rapport van feitelijke bevindin-
gen onderzoek IKL Eijsden-Margraten’ kunt u 
raadplegen op: 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.



Vergadering van de raad op 1, 8 en 10 november 2021

Op 1 november 19.00 uur vindt de beeldvor-
mende vergadering plaats. Op 8 november om 
19.30 uur en 10 november om 13.30 uur de 
besluitvormende raadsvergaderingen. 

Op de agenda van alle deze vergaderingen 
staat de programmabegroting Eijsden-
Margraten 2022-2025. 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). 
De beeldvormende vergadering vindt digitaal 
plaats. De besluitvormende vergaderingen vin-
den fysiek plaats in de raadzaal. U kunt contact 
opnemen met de griffie over de mogelijkheden 
om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl).
Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 29 oktober 
09.00 uur voor de beeldvormende vergadering
en vrijdag 5 november 09.00 uur voor de 
besluitvormende vergaderingen.

Volg de raad! 
Alle vergaderingen zijn te volgen via 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Drugsoverlast? Meld het!

Hennepteelt en de productie van synthetische 
drugs kunnen leiden tot brand, wateroverlast 
en stank. Tijdens de Week van de veiligheid 
heeft de gemeente Eijsden-Margraten, samen 
met de politie, inwoners geïnformeerd over 
de gevaren van drugsproductie en hoe dit te 
herkennen is. Met name de anijsachtige geur 

van XTC-laboratoria was voor veel inwoners 
nog onbekend. 

Meldingen 
Wilt u drugsoverlast melden? Dat kan op ver-
schillende manieren. Kijk voor meer informatie 
op www.eijsden-margraten.nl/fixi. 

Wijziging inzameling restafval

Afval scheiden gaat steeds beter. De 
afgelopen jaren is de hoeveelheid rest-
afval maar liefst gehalveerd! Hier staat 
tegenover dat de hoeveelheid geschei-
den afval zoals papier, glas, GFT en 
PMD (plastic, metaal en drankkartons), 
meer dan het dubbele is. Hierdoor is het 
aantal ophaalmomenten van PMD-afval 
al verhoogd naar een keer per twee 
weken.

Duurzaam
Het doel is immers om de restafvalberg te 
verkleinen en zoveel mogelijk grondstoffen 
behouden voor hergebruik. Door het beter 
scheiden van afval, raakt de restafvalcontainer 
minder snel vol. En hoeft deze minder vaak 
geledigd te worden. Een paar jaar geleden 
werd de restafvalcontainer (gemiddeld) 20 keer 
per jaar aangeboden. Nu is dit minder dan 10 
keer per jaar! De gemeente is van plan om de 
inzamelmomenten van restafval te verlagen 
naar een keer per vier weken. Veel gemeenten 
in Zuid-Limburg hebben hier al goede ervaring 
mee.

Ondergrondse restafvalcontainers
Er zijn inwoners die meer afval produceren dan 
gemiddeld. Daarom is de gemeente van plan 
om op diverse locaties ondergrondse restafval-
containers te plaatsen. Deze kunt u  na aanmel-
ding met de huidige Milieupas (ook geldig voor 
milieuparken) gebruiken.

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten 
besluit in haar vergadering van februari 2022 
over de nieuwe afvalstoffenverordening. In deze 
verordening staat het nieuwe ophaalmoment 
van een keer per vier weken voor het restafval. 
Dit in combinatie met het plaatsen van onder-
grondse containers. 
Wij willen graag met u in gesprek over de 

voorgenomen locaties van de ondergrondse 
restafvalcontainers. Heeft u andere vragen of 
opmerkingen? U bent van harte welkom op 
1 of 2 november aanstaande. De geplande 
inloopmomenten zijn 1 november van 14.30  
tot 16.30 uur. En op 2 november van 9.00 tot 
11.00 uur in het gemeentehuis Amerikaplein 1 
in Margraten.

Dorpskern Voorgenomen locatie
Eijsden Breusterstraat (centrum parkeerplaats achterzijde) 
Eijsden Breusterstraat (centrum bij winkelwagenstalling)
Eijsden Oude Raadhuis
Eijsden Presentpeer (bij glascontainer)
Eijsden Groenstraat (bij begraafplaats)
Mariadorp  Bij de kerk
Oost-Maarland Rijckholterweg (bij glascontainer)
Rijckholt Rijksweg (bij glascontainer)
Gronsveld Hogeweg (bij sportpark en glascontainer)
Bemelen Nabij Schepenbank
Cadier en Keer Kerkstraat
Cadier en Keer Margrietstraat
Eckelrade Putstraat (nabij gemeenschapshuis)
Sint Geertruid Julianaweg (bij glascontainer)
Margraten Julianastraat (bij glascontainer)
Margraten Amerikaplein / Schinkepoort
Margraten Sprinkstraat
Banholt Bredeweg (bij glascontainer)
Mheer Burg. Beckerstraat (bij glascontainer)
Noorbeek Burg. Bogmanplein (bij containerlocatie)
Mesch Langstraat
Scheulder Scheulderdorpstraat (bij glascontainer)



Overzicht bladkorven 2021 in Eijsden-Margraten

Het is herfst en de bomen bereiden zich 
voor op de winter en laten hun bladeren 
vallen. Daarom plaatsen wij bladkorven 
in de gemeente. Deze bladkorven staan 
op plekken waar bladval voor overlast 
kan zorgen. Het is niet de bedoeling dat 
de bladkorven voor ander afval worden 
gebruikt. Gebeurt dit wel, dan verwijde-
ren wij de betreffende bladkorf. Het is 
helaas niet mogelijk om extra bladkor-
ven aan te vragen.
Hieronder vindt u een overzicht van alle 
plekken waar wij bladkorven plaatsen.

• Banholt: bij de Lourdesgrot. 
• Bemelen: bij de glasbak. 
• Cadier en Keer: Margrietstraat, Pastoor 
   Kickenweg, Blasiushof en Irenestraat. 

• Eckelrade: Molenweg en Dorpsstraat. 
• Eijsden: Verdistraat, Diepstraat, 
   J.P. Swelinckstraat, Prins Bernardstraat, 
   Trichterweg, Veldje, Beezepool, Burgemeester 
   Wijnandsstraat, Groenstraat, Courtpendu, 
   De La Margellelaan, Graaf de Geloeslaan, 
   achter het Haasken, de Bak, Marathon, 
   Breusterstraat, achter de Lang Haag, 
   Capucijnenstraat, hoek Loenen/Brederode, 
   Koekoeksbloem, Steenuil, Sleutelbloem en 
   Korenbloem. 
• Honthem: nabij de glasbak.
• Gronsveld: Rijksweg ter hoogte van de kerk, 
   Julianastraat en de Hogeweg ter hoogte van 
   de glasbak, de Wijert. 
• Margraten: Irenelaan, Burgemeester 
   Ronckersplein, Julianalaan, Beatrixlaan, 
   Bernardlaan, Veldekesstraat, Trichterweg en 

   Aekerlaethofstraat. 
• Mesch: Kerkplein, Red Horsestraat en Grijze 
   Graaf (speelveldje). 
• Mheer: Dorpsstraat (boven) in de nabijheid 
   van de kerk, Dorpsstraat (onder) in de nabij-
   heid van Wienickerstraat, Pastoor Gilissen-
   straat, Jonge Hagen en Kastanjelaan. 
• Noorbeek: Brigidastraat, Onderstraat en 
   Vroelen (driehoek). 
• Oost-Maarland: Kerkplein, Sint Jozefstraat 
   ter hoogte van de glasbak en parkeerplaats 
   Catharinastraat. 
• Rijckholt: Slagsteenstraat, Kasteelstraat en 
   Brandwegske. 
• Sint Geertruid: Julianaweg ter hoogte van 
   voetbalveld. 
• Terlinden: Kütersteenweg.

Ondernemen, ook ná corona, doe je samen

Onder dit motto organiseert het Starters-
Centrum voor de 10de keer het Startersevent 
Limburg.
Deze bijeenkomst is op donderdagavond 4 
november van 19.00 tot ongeveer 22.30 uur. 

De locatie is Congrescentrum Het Forum aan 
de Elmpterweg 50 in Roermond. Onderwerpen 
zoals het (op)starten, het runnen van een eigen 
bedrijf en ondernemerschap komen aan bod. 
Tijdens deze avond is er ook veel ruimte om te 

netwerken. Deelname aan het Startersevent 
Limburg is gratis maar wel eerst aanmelden. 
Ga voor meer informatie, aanmelden en de 
coronamaatregelen naar 
www.starterscentrum.nl/startersdag-limburg.


