
 Europese prijs voor Interreg-project Cycling Connects

Twaalf partners uit Nederland, België 
en Duitsland werken samen aan de 
verbetering van de fietsinfrastructuur 
in de Euregio Maas-Rijn. De gemeente 
Eijsden-Margraten is leadpartner van dit 
Interreg-project: Cycling Connects.  

Groene fietscorridor
De eerste nieuwe fietspaden binnen dit project 
zijn geopend. Het gaat om nieuwe fietsverbin-
dingen van de Ligne 38 en Ligne 39 in België. 
Hierdoor is Luik nu verbonden met Aken. Er 
is een veilige groene fietscorridor ontstaan in 
een deels dichtbevolkte stedelijke omgeving. 
Deze route is uitgeroepen tot de beste Europese 
Greenway van het jaar 2021. 

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

Kijk voor meer informatie over dit project op 
www.cyclingconnects.eu.  

Werkzaamheden Köbbesweg  
Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 november 
zijn er werkzaamheden aan de Köbbesweg 
tussen Gronsveld en Maastricht. Het project 
wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. De meeste werkzaamheden aan en 
direct naast de Köbbesweg worden ’s nachts 
uitgevoerd. Door het inzetten van een om en om 
regeling blijft de doorgang gewaarborgd. Werk-

Kort nieuws

zaamheden aan fietspaden zijn hoofdzakelijk 
overdag. De bewoners en omliggende bedrijven 
zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. 
Heeft u vragen of opmerkingen over de werk-
zaamheden? U kunt bellen met uitvoerder 
Jules Konings via 06-15272048 of mailen via 
jules.konings@strukton.com. Lees meer op 
www.eijsden-margraten/nieuws.

Misschien heeft u hem al gezien. Een man in een 
oranje jas die aandachtig alle bomen bekijkt en 
met zijn prikstok controleert. Dat is Wessel van 
Treeologic. Hij controleert alle 16.000 bomen van 
de gemeente. Als gemeente willen we dat alle 
bomen veilig zijn. Door de bomen regelmatig te 
keuren kunnen we ze goed onderhouden. Uit de 
keuring blijkt welke bomen gesnoeid of gekapt 
moeten worden. 
Heeft u vragen over de keuring? Stuur een email 
naar  info@eijsden-margraten.nl.

In beeld: Bomen controle 

In Eijsden wordt momenteel hard 
gewerkt aan de opstart van een fysiek 
taalcafé onder de naam Taalthuis 
Fysiek Taalcafé Eijsden. Gemeente 
Eijsden-Margraten organiseert dit in 
samenwerking met Stichting Vrijwil-
lige Hulpdiensten (SVH). Drie vragen 
hierover aan Frans Schoonbrood van 
SVH. 

Wat is een taalcafé precies?
“Een taalcafé is een plek voor iedereen die er 
behoefte aan heeft op een informele manier 
zijn of haar Nederlands te verbeteren, met in 
het bijzonder aandacht voor statushouders. 
Deelnemers en vrijwilligers gaan met elkaar 
in gesprek in een informele setting. Tijdens 
deze gezellige gesprekken ontwikkelen de 
deelnemers al doende hun taalvaardigheid.”

Hoe komt een taalcafé tot stand? 
“Een taalcafé valt en staat met vrijwilligers.
Mensen die affiniteit hebben met de Neder-
landse taal en het leuk vinden om als 
taalmaatje hun steentje bij te dragen, zijn 
dan ook altijd welkom. En datzelfde geldt 
natuurlijk ook voor deelnemers, want daar 
doen we het voor.”

Hoe meld ik me aan? 
“Wilt u werken aan uw Nederlands óf vindt u 
het juist leuk om anderen daarbij te helpen? 
Stuur dan uw contactgegevens o.v.v.
deelnemer óf vrijwilliger naar: 
buurtcoach@eijsden-margraten.nl.”



Geen bestuurlijke onregelmatigheden in Eijsden-Margraten wel oplossingsrichtingen 
voor herstel vertrouwen 

Maandag 18 oktober zijn de resultaten 
van een onderzoek naar bestuurlijke on-
regelmatigheden in gemeente Eijsden-
Margraten gepresenteerd aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders en de gemeenteraad.

Onderzoek Necker van Naem
Op 25 mei jl. heeft de gemeenteraad van 
Eijsden-Margraten ingestemd met een onder-
zoek naar mogelijk machtsmisbruik. Dit op 
voorstel van de burgemeester die belast werd 
met de uitvoering van het raadsbesluit. Via 
een aanbestedingsprocedure heeft Necker van 
Naem Integriteit B.V. de opdracht gekregen. 
Necker van Naem (NvN) heeft het onderzoek 
uitgevoerd binnen de kaders van de gemeente-
raad. Van belang was om inwoners van de 
gemeente in staat te stellen om een melding 
van mogelijke bestuurlijke onregelmatigheden, 
integriteitsschendingen of belangenverstren-
geling te doen. Hiervoor werd een meldpunt 
ingericht. Alle meldingen zijn strikt vertrouwe-
lijk behandeld.

Onderzochte casussen 
In totaal zijn 56 meldingen ontvangen bij de 
gemeente en het gemeentelijk meldpunt. Ook 
heeft afstemming plaatsgevonden met het pro-
vinciale meldpunt. Sommige meldingen gaan 
namelijk  over dezelfde kwesties. NvN heeft een 
screening gedaan met de gestelde criteria als 
uitgangspunt. Er is ook gelet op de onderzoek-
baarheid van de melding. 

NvN heeft de volgende casussen onderzocht: 

verkoop basisschool Eckelrade, verkoop LTS 
Cadier en Keer, camping de Kleine Peul, uitbrei-
ding gemeenschapshuis Bemelen, beëindiging 
gebruik pand stichting Dracula, Bibihuis Grons-
veld, paardenaccommodatie Bemelen en relatie 
bestuur met Swentibold. 

In verschillende gevallen was er onvrede over 
de handelwijze van de gemeente of een indi-
vidu, zonder dat sprake lijkt te zijn van machts-
misbruik, verstoorde verhoudingen of van een 
integriteitskwestie. NvN heeft die meldingen 
buiten beschouwing gelaten. Ook meldingen 
die feitelijke of persoonlijke vragen betreffen 
of onderdeel van een nog lopende juridische 
procedure zijn buiten beschouwing gelaten. 
Met de indieners en de betrokken bestuurders 
zijn gesprekken gevoerd. Door de indieners en 
de gemeente zijn documenten aangereikt. De 
gesprekken en documenten hebben geleid tot 
een rapportage per onderzochte melding. Deze 
rapportage bevat uiteraard een conclusie en een 
advies voor het vervolg.

Conclusie  
NvN komt bij al de onderzochte meldingen 
tot de conclusie dat: “Onze screening heeft 
geen aanwijzingen opgeleverd van bestuurlijke 
onregelmatigheden , integriteitsschendingen of 
machtsmisbruik”. Per melding wordt een advies 
gegeven voor het vervolg. 

Beschouwing integriteit en 
bestuurscultuur
NvN heeft ook een beschouwing gegeven op de 
achterliggende thematiek van de meldingen, zo-

wel ten aanzien van integriteit als ten aanzien 
van bestuurscultuur. De generieke conclusie is 
duidelijk:  “Inwoners kunnen er dus op vertrou-
wen dat het gemeentebestuur het algemeen 
belang voorop stelt. Toch ziet NvN dat inwoners 
dat vertrouwen niet altijd hebben. “Dat laatste 
is het grootste probleem in Eijsden-Margraten. 
De gemelde twijfels aan de integriteit van het 
gemeentebestuur zijn in veel gevallen door het 
gemeentebestuur zelf veroorzaakt. De meldin-
gen laten zien dat bestuurlijke belangen-
afwegingen voor inwoners niet altijd even 
navolgbaar zijn en dat het afleggen van be-
stuurlijke verantwoording soms gebreken is.”

Voor het wegnemen van twijfels over de integri-
teit van het gemeentebestuur en het herstel van 
het vertrouwen wordt een aantal oplossingen 
genoemd.
- Proactieve, intensieve en sensitieve commu-
 nicatie; 
- Ontwikkeling bewonersparticipatie; 
- Inrichten van een gemeentelijke ombuds-
 functie; 
- Voorkomen beeldvorming; 
- Kritische én behoedzame gemeenteraad. 

De gemeenteraad en het college zijn geïnfor-
meerd over de uitkomsten van het rapport. Ook 
de betrokken oud-bestuurders en de melders 
van vermeende bestuurlijke onregelmatigheden 
zijn op de hoogte gesteld. Het rapport ‘Necker 
van Naem-Onderzoek onregelmatigheden 
Eijsden-Margraten’ kunt u raadplegen via onze 
website www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Bekendmaking

Voor de verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Eijsden-Margraten
kan een politieke groepering, die een 
vereniging is met volledige rechts-
bevoegdheid en waarvan de aanduiding 
niet reeds bij het centraal stembureau 
voor de verkiezing van de Tweede 
Kamer of provinciale staten is geregis-
treerd, aan het centraal stembureau van 
de gemeente verzoeken, de aanduiding 
waarmee zij op de kandidatenlijst wenst 
te worden vermeld (niet meer dan 35 
letters of andere tekens), in een register 
in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende 
verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Eijsden-Margraten op woensdag 
16 maart 2022 wenst te laten registreren, moet 

een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 22 
december 2021 schriftelijk worden gedaan bij 
het centraal stembureau.
Voor deze registratie moet een waarborgsom 
van € 112,50 worden overgemaakt op een daar-
toe bestemde rekening van de gemeente.
Degene die de betaling verricht, ontvangt een 
bewijs daarvan.
Na inlevering van een geldige kandidatenlijst 
voor de komende verkiezing wordt de waar-
borgsom terugbetaald.
 
Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de 
 statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, 
 gehouden door de Kamer van Koophandel;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde 
 waarborgsom;

d. een verklaring van de politieke groepering 
 houdende aanwijzing van haar gemachtigde 
 en plaatsvervangend gemachtigde bij het 
 centraal stembureau.
 
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke 
voorschriften betreffende de registratie van een 
politieke groepering worden ter gemeentesecre-
tarie verstrekt door: het KlantContactCentrum 
(KCC), Amerikaplein 1 6269 DA Margraten.

Margraten, 27 oktober 2021.

De voorzitter van het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Eijsden-Margraten.
 
Drs. G.J.M. Cox

Verkiezing Gemeenteraad 2022 

Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst



bijzondere zorgen en kansen. Burgemeester 
Sjraar Cox: “Bezorgd zijn we bijvoorbeeld over 
de luchtkwaliteit, die negatief wordt beïnvloed 
door industrie en verkeer. Een aanpak met eigen 
lokale meetpunten en in samenwerking met de 
provincie en buurgemeenten moet ons helpen 
bij het aangaan van dit probleem.”

Stimuleren van 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. 
“Waar de landelijke overheid vooral inzet op 
subsidies gaat de gemeente als aanvulling hier-
op leningen verstrekken tegen 1% rente. Door 
het aanbieden van deze aantrekkelijke leningen 
krijgen meer inwoners de kans om hun eigen 
woning te verduurzamen”, aldus wethouder Jos 
Custers. 

Omgevingsvisie en gebieds-
ontwikkelingen   
Ook al wordt de Omgevingswet telkens uit-
gesteld, Eijsden-Margraten gaat voortvarend 
verder met het ontwikkelen van een Omge-
vingsvisie. Lokaal en in lijn 50-verband, onze 
samenwerking met Gulpen-Wittem en Vaals. 
Daarmee borgen we kwaliteit en maken we 
ruimte voor gewenste ontwikkelingen. Wet-
houder Wiel Dreessen: “Bijzondere aandacht is 
er voor gebiedsontwikkelingen. Zoals de Poort 
van het Heuvelland: de gebiedsomgeving stad, 
land Keerberg, Bakkerbosch Maastricht. Door de 
leegstand van monumentale erfgoederen is een 
herontwikkeling van het gebied nodig. Daarbij 
wordt rekening gehouden met veel onderwer-

pen. Zoals wonen en zorg voor ouderen en jon-
geren, natuur, landbouw en landschap, recreatie 
en sportvoorzieningen, mobiliteit, toerisme, 
veiligheid en gezondheid. Verder is er bijzonde-
re aandacht voor de centrumontwikkelingen in 
Cadier en Keer en de planologische ontwikkelin-
gen voor het stationsgebied in Eijsden.” 

Koesteren van tradities    
Wethouder Gerry Jacobs: “Het immaterieel 
erfgoed in Eijsden-Margraten blijven we koes-
teren. Zoals ons 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 Begraaf-
plaats. Het jaarlijkse Liberation Concert hebben 
we qua financiering weer veilig gesteld in de 
begroting.”

Lokale inkleuring SEM     
In juni 2021 startte Eijsden-Margraten in eigen 
beheer met de uitvoering van de Participatie-
wet. Inwoners kunnen sindsdien voor de 
dienstverlening op werk en inkomen terecht 
bij Sociale zaken Eijsden-Margraten, afgekort 
SEM. “Eerste prioriteit van SEM was een 
goede overgang van de dienstverlening voor 
de cliënten. Nu gaan we verder met de lokale 
inkleuring van het domein werk en inkomen. 
Daarbij staat onze missie ‘dichtbij het leven’ 
centraal. Die missie is ook ons uitgangspunt bij 
de huisvesting van statushouders. Zoals elke ge-
meente hebben wij een taakstelling en daarmee 
verplichting om statushouders te huisvesten. 
Daaraan willen we voldoen door het zorgen 
voor goede woningen en maatschappelijke 
begeleiding”, aldus wethouder Chris Piatek. 

Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2022-2025: Samen robuust uit de crisis - Deel 2

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 
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. 
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 de eerdere artikelen 
over de begroting in De Etalage van week 40 en
42 of op: www.eijsden-margraten.nl/begroting.
Op de website vindt u ook de complete 
programmabegroting. 

Samenwerking in de regio 
Onze plek in Limburg en in de Euregio vlakbij 
België en Duitsland lijkt zo vanzelfsprekend. 
Toch is deze unieke ligging ook de basis voor 



Het college van burgemeester en wethouder 
van Eijsden-Margraten maakt, ter voldoening 
aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend 
dat zij op 19 oktober 2021 het wijzigingsplan 
Karreweg fase II Sint Geertruid gewijzigd heeft 
vastgesteld. Door het vaststellen van het 
wijzigingsplan wordt het mogelijk om maximaal
20 woningen te bouwen binnen de reeds 
bestaande bestemming ‘Wonen’. 

Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf donderdag 
28 oktober 2021 tot en met woensdag 
8 december 2021 ter inzage in het gemeente-
huis, Amerikaplein 1 te Margraten. 

Voor inzage in het wijzigingsplan kunt u con-
tact opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. 
Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken 
zijn tevens te raadplegen op onze website 

www.eijsden-margraten.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planid-
n=NL.IMRO.1903.WPLKOM09002-VG01.

Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan 
kan gedurende 6 weken vanaf 28 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 wijzigings-
plan 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, 27 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

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

Wijzigingsplan Karreweg fase II Sint Geertruid 

Duurzaam wonen
Bespaar geld

Meld u aan: www.voltalimburg.nl/plusjehuiseijsdenmargraten

PlusJeHuis Eijsden-Margraten:
Start met energie besparen
Direct inzicht in hoeveel u kunt besparen

Er zijn verschillende manieren om uw huis 
energiezuiniger te maken. Met welke maatregel 
bespaart u het meest en wat is het beste voor uw 
woning? Met PlusJeHuis krijgt u dit snel inzichtelijk.
De voordelen van PlusJeHuis via uw gemeente:

	Gratis	advies	op	maat	over	energiebesparing
	Binnen	5	minuten	gereed
	Persoonlijk	contact	over	de	mogelijkheden
	Lening	mogelijk	via	gemeente	Eijsden-Margraten	met	maar	1%	rente
	Interessant?	Dan	regelen	we	de	uitvoering	ook	voor	u

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Wij	staan	voor	u	klaar	via	088	–	027	89	20	op	maandag	tot	en	met	vrijdag	
van	08.00	–	17.00	uur	en	op	zaterdag	van	09.00	–	13.00	uur.	

Of	stuur	een	mail	naar	Joeri	of	Gideon.	We	geven	graag	antwoord	op	uw	
vragen.

Joeri 
Hermens

Gideon 
Kentgens

gkentgens@voltalimburg.nljhermens@voltalimburg.nl

U bent uitgenodigd! 
Infoavond 10 november
Wilt u aan de slag gaan met het energiezuinig maken van uw woning 
en het opwekken van uw eigen duurzame energie? Met PlusJeHuis 
Eijsden-Margraten helpt Volta Limburg u stap voor stap naar 
comfortabel en duurzaam wonen.
 
Gemeente	Eijsden-Margraten	en	Volta	Limburg	organiseren	op	woensdag	
10 november om	19.00	uur	een	infoavond	bij	Oos	Heim	in	Margraten	
waarbij	wij	u	alles	vertellen	over	de	mogelijkheden,	de	investeringen,	de	
terugverdientijd,	bijbehorende	subsidies	en	financieringsmogelijkheden.	

Met unieke 
lening van uw 

gemeente

Bekendmaking




