Uitgelicht: plannen Vroenhof Eijsden

Drie vragen aan

Vroenhof, een karakteristiek plein met
een rijke geschiedenis in de oude kern
van Eijsden. Een mooi stukje erfgoed dat
we moeten koesteren. Daarom wil de
gemeenteraad de Vroenhof op basis van
historische gegevens herinrichten.

Heeft u weinig of geen inkomen? En
kunt u geen werk vinden? “Dan kunt
u een beroep doen op Sociale zaken
Eijsden-Margraten, afgekort SEM”,
vertellen klantmanagers Marjolein
Kruithof en Thanee Hoekman:

Denkt u mee?

de digitale bijeenkomst. Direct aanwonenden
van De Vroenhof hebben inmiddels een brief
ontvangen.

Vervolg
Bureau Verbeek gaat de ideeën en wensen in
kaart brengen en dit vertalen in een schets.
Deze schets gaan we aansluitend met belanghebbenden bespreken.

We willen direct aanwonenden van de Vroenhof,
ondernemers en andere belanghebbenden
vragen naar hun ideeën en meningen over het
herinrichten van dit plein. Daarom zijn er op
dinsdag 16 november twee digitale bijeenkomsten. De eerste is om 15.00 uur en de tweede
om 19.00 uur. Wilt u deelnemen? Stuur dan een
e-mail naar joepmertens@eijsden-margraten.nl.
U ontvangt dan een bericht met een link voor

In beeld: ‘Altijd een
gezond ontbijt’
Afgelopen week vond de 19e editie van het
Nationaal Schoolontbijt plaats. Basisschoolleerlingen genoten samen met hun meesters
en juffen van een gezond en gezellig ontbijt.
Dit jaar een extra feestje op Basisschool
St. Gertrudis in St. Geertruid. De leerlingen
van groep 3 kregen namelijk een kleurrijk
placemat overhandigd door wethouder
Chris Piatek. Daarnaast benadrukte hij het
belang en plezier van een gezond ontbijt.

Wat doet SEM?
Thanee: “De gemeente helpt u met inkomen
en werk. SEM is onderdeel van de gemeente
Eijsden-Margraten. Dit betekent dat u bij het
gemeentehuis in Margraten terecht kunt voor
vragen over inkomen, werk en ondersteuning.”
Voor wie is SEM bedoeld?
Marjolein: “Elke inwoner van EijsdenMargraten die hulp nodig heeft op het gebied
van inkomen of werk kan terecht bij SEM.
SEM kijkt naar uw kansen voor betaald werk,
ontwikkeling en vrijwilligerswerk. Lukt dit
niet? Dan kunt u een beroep doen op SEM
voor een bijstandsuitkering of bijzondere
bijstand. Ook biedt SEM schuldhulpverlening
en ondersteuning aan zelfstandig ondernemers.”
Waar vind ik meer informatie over
SEM?
Thanee: “Op www.eijsden-margraten.nl/sem
leest u alles over de dienstverlening van SEM.
Heeft u vragen? Dan kunt u op werkdagen
tussen 9.00 uur en 10.00 uur bellen met
043 458 8488. Of u kunt een e-mail sturen
naar sem@eijsden-margraten.nl.”
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Kort nieuws
Berichten over uw eigen buurt

Bladkorven in Eijsden-Margraten

Wilt u makkelijk en snel lokale en regionale
bekendmakingen ontvangen? Schrijf u dan in
voor de gratis e-mailservice bekendmakingen.
Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl publiceren. U kunt het type
bericht instellen en van welke organisatie u
deze berichten wilt ontvangen.
Ga naar overheid.nl/attenderingsservice.

Bladkorven staan op plekken waar bladval voor
overlast kan zorgen. Het is niet de bedoeling
dat men de bladkorven voor ander afval
gebruikt. Gebeurt dit wel, dan verwijderen wij
de bladkorf. Het is helaas niet mogelijk om extra
bladkorven aan te vragen. Op onze website
vindt u een overzicht waar bladkorven staan.

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.

Vergadering van de raad over twee rapporten
Op dinsdag 16 november om 19.30 uur vindt er
een raadsvergadering plaats over het rapport
van de interne controller over IKL én de uitkomsten van het ‘Onderzoek onregelmatigheden’
dat bureau Necker van Naem in opdracht van
de burgemeester uitvoerde.
De raad gaat in debat over de conclusies en
aanbevelingen van beide rapporten. Het zijn
dus niet de individuele casussen die besproken
worden. De raad zal reageren op de aangedragen oplossingsrichtingen. Het debat vindt fysiek
plaats in de raadzaal en is vanwege corona niet
voor publiek toegankelijk.

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in deze
vergadering. Geagendeerd staan de conclusies en de aanbevelingen van de rapporten.
Inspreken kan dus ook enkel over de uitkomsten
van de onderzoeken en niet de onderzochte
dossiers. Vanwege de coronamaatregelen vindt
inspreken plaats op digitale wijze.
U kunt contact opnemen met de griffie over de
mogelijkheden om in te spreken
(griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan
uiterlijk maandag 15 november 09.00 uur.
Volg de raad!
De vergadering van 16 november is te volgen via:
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Jeffrey Dassen vertelt u meer over Dubbel Duurzaam
Wilt u graag uw woning verduurzamen,
maar weet u niet hoe? Voor huiseigenaren is het vaak lastig om in te schatten
wat er verduurzaamd kan worden. Een
energierapport van Dubbel Duurzaam
kan u hierbij helpen. Jeffrey Dassen
vertelt u meer over zijn ervaring met de
energiescan van Dubbel Duurzaam.
Zijn woning voldeed aan de isolatievoorwaarden door de verbouwing in 2000. Maar onlangs
zijn er bij hem thuis zonnepanelen geplaatst en
is er een nieuwe cv-ketel aangelegd. De heer
Dassen was benieuwd naar verdere mogelijkheden om zijn huis te verduurzamen. Hij vroeg
daarom een energiescan aan bij Dubbel
Duurzaam.

Van uitgebreide vragenlijst naar
concrete tips
“Samen met de energiecoach doorliep ik een
uitgebreide vragenlijst, zodat we vrijwel elk aspect van het huis bespraken.” Zoals gebruikelijk
ontving hij na afloop van het gesprek een rapport met bevindingen. “Ik ben van plan om uit
dat rapport op termijn zaken aan te pakken.”
Wat er zoal uit het rapport kwam? “Concrete
zaken, zoals het isoleren van mijn glas in lood
ramen bij de voordeur. Dat was nog enkel glas,
maar ik wist niet dat je die ramen ook kon isoleren. Dat kan blijkbaar met een plastic scherm
dat je niet ziet aan de buitenkant.” Dat plastic
scherm houdt de kou tegen, dus werkt prima
als extra isolatie.
Een andere concrete tip uit het rapport was
om de kou uit de kelder te weren. Dit kan door
de vloer van de woonkamer meer te isoleren,
zodat de kou uit de kelder minder naar boven
kan trekken. In diezelfde kelder staat ook nog
een oude ijskast. “Een echte energievreter die
we op termijn ook kunnen vervangen.”

Doe ook een energiescan
Jeffrey Dassen zou Dubbel Duurzaam aanraden,
zeker als je een iets ouder huis hebt. “Je krijgt
helder advies, dat ook zonder voorkennis van de
materie te begrijpen is.”
Ook een energiescan voor uw huis? Meer informatie vindt u op www.dubbel-duurzaam.nl.

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

Bekendmaking

Ontwerp bestemmingsplan Grijzegraaf ong. Mesch
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten maken, ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening juncto artikel 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met
ingang van donderdag 11 november 2021 tot
en met woensdag 22 december 2021 het ontwerp bestemmingsplan Grijzegraaf ong. Mesch
(planidentificatienummer NL.IMRO.1903.
BPKOM6245KGONG-ON01) voor een ieder ter
inzage ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein 1
te Margraten. Het ontwerp bestemmingsplan
betreft het realiseren van één nieuwe levensloopbestendige woning.

www.eijsden-margraten.nl en op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPKOM6245KGONG-ON01
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling
een zienswijze op dit ontwerp bestemmingsplan 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.
Eijsden-Margraten, 10 november 2021

Voor inzage in het ontwerp bestemmingsplan
kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of
043 458 8488.
Het ontwerp bestemmingsplan is tevens te
raadplegen via de website

Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox
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Coronaregels
Basisregels
Was je handen

Schud geen handen

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Zorg voor voldoende
frisse lucht

Werk minstens de helft
van de tijd thuis

Bezoek aan
bijv. kapper

Mbo, hbo en
universiteit

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Mondkapje
verplicht

OV, op stations en
luchthavens en in vliegtuigen

Winkels

Publieke locaties
binnen

Bezoek aan bijvoorbeeld kapper

Alle horeca (binnen)
van 6.00 - 00.00 uur

Alle horeca (buiten)
van 6.00 - 00.00 uur

Sporten op sportlocaties
binnen (vanaf 18 jaar)

Zwembad
(vanaf 18 jaar)

Publiek bij
binnensport

Coronatoegangsbewijs nodig

Museum

Concert en festival

Bioscoop en theater

Kermis

Publiek bij
professionele
wedstrijden

Zonder coronatoegangsbewijs

Parken en natuur

Winkels

Bibliotheek

School

Dierentuin
en pretpark

Reizen

Reis buiten de spits

Vakantie?
Check wijsopreis.nl

Check of een coronabewijs nodig is

Bij thuiskomst:
doe een (zelf)test

Negatieve test
binnen 24 uur

In afgelopen 6 maanden
corona gehad

Download de
CoronaCheck-app

Coronatoegangsbewijs
vanaf 13 jaar
Volledige vaccinatie

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

Korte Keten Zeker (W)eten vertelt meer over lokaal rundvlees
Burgerinitiatief Korte Keten Zeker
(W)eten zet zich in voor bewustwording
over lokaal voedsel. Ze gaan op bezoek
bij lokale ondernemers, halen wensen
en ideeën in de gemeenschap op en
bieden een podium aan inspirerende
voorbeelden.

Runderen die flora en fauna
verrijken
In de korte keten van onze regio kunnen
ook vleesliefhebbers verantwoord genieten.
Nederland exporteert veel vlees, maar we eten
ook heel veel importvlees. Niet nodig! De Cittaslowgedachte is gericht op het volle leven, op
evenwicht in de natuur. Daarin past de natuur
inclusieve landbouw. Circulaire landbouw kan
niet zonder vee. Geen koe zonder boer. Om de
natuur naar onze hand te zetten hebben we
dierlijke mest nodig. Voor de vleeseters onder
u, in dit artikel twee ondernemers die die hun
hart verpand hebben aan het boerenleven, het
landschap en de koe.

‘t Gasthoes
Vlakbij groeve ‘t Rooth ligt de bescheiden
boerderijcamping ‘t Gasthoes. Boerendochter
Lisanne hoopt ooit het melkveebedrijf van haar
ouders over te nemen. Zij volgde haar opleiding
op het Citaverde toen haar ouders vroegen: Is
het niet eens tijd om voor jezelf te beginnen?
De keuze was snel gemaakt, ze wil haar prachtige geboortegrond niet verlaten. Ze ontdekte
een eigen pad. Naast het melkvee begon zij
haar bedrijvigheid met vleeskoeien.
In het kleine winkeltje kunnen gasten terecht
voor streekproducten en ook voor streekrundvlees. Dat laatste product is helemaal
Lisannes inbreng. Alles blijft kleinschalig op
menselijke en diervriendelijke maat. De prachtige koeien worden met zorg en respect behandeld. Vol trots toont ze mij de prachtige dieren
van een ras met de naam ‘verbeterd roodbont’
en ‘Montebeliarde’. Tevreden koeien die veel

ruimte krijgen. Koeien die buiten in de zomer
in vrijheid en kunnen grazen in de buitenlucht.
In december gaan ze naar binnen, het stro op
en in april huppelen ze blij weer naar buiten.
Als hun tijd gekomen is, worden ze de laatste
maanden van hun leven op stal afgemest. In
Someren worden die dieren vakkundig geslacht.
Zielig? Niks hoor. Ze hebben hier een heel goed
leven gehad, zegt Lisanne.
Het vlees wordt diepgevroren verkocht. De prijs
voor dit smaakvolle biovlees schommelt rond
de 24 euro per kilo. Lisanne heeft een goede
samenwerking met de winkel van Vers Vaessen
te Bemelen. Er is een uitwisseling van producten. Maar pas op! Het is geen vleesfabriek, dus
op is op!
Kijk, dat hoort bij een biologische bedrijfsvoering. De klanten komen vaak terug omdat de
smaak buitengewoon goed is. Vlees van
‘t Gasthoes is een goede koop, geen duurkoop.
Adres: Gasthuis 1, 6268 NN, Bemelen
Telefoon: 043 407 1346
www.facebook.nl > zoek op Rundvlees ’t
Gasthoes

Natuurvallei
Iets dieper het Heuvelland in ligt de Natuurvallei van René Rademaker. Ook hij verkoopt
eerlijk en heerlijk rundvlees. Deze zoon van een
traditionele melkveehouder koos aanvankelijk
een ander pad. Na een intensieve wetenschappelijke studie in Wageningen en Maastricht
en vele omzwervingen keerde hij toch terug
naar zijn geboortegrond. Toen zijn vader in
2001 stopte met melkvee maakte hij een
vernieuwende doorstart. Hoeve Schaffersberg
in Hilleshagen bij Mechelen is nu een natuurinclusieve boerderij waaraan ook een (web)
shop in landbouwartikelen verbonden is.
Het hele gezin Rademaker houdt de natuur op
peil in samenwerking met de koeien. Her en
der in de heuvels lopen hier blije zoogkoeien

die als kalfje natuurlijk gezoogd werden door
hun moeder. Tot aan de slacht genieten de
dieren een vrij en beschermd leven. Al grazend
in het prachtige Heuvelland komt hier eerlijk
rundvlees tot stand. Dat vertaalt zich in de volle
smaak van dit streekproduct.
Respect betekent ook: het hele dier benutten.
René huldigt daarom de ‘vierkantswaardering’:
een klant die alleen in gehakt of alleen in biefstuk is geïnteresseerd, is hier aan het verkeerde
adres. De Natuurvallei biedt het rundvlees aan
in pakketten van 5 en 10 kilo. Daarin zit een
evenwichtige samenstelling van alle onderdelen
van het dier. Indien gewenst krijgt de klant
zelfs een foto van het dier en het bijpassende
oormerk. De samenwerking met de natuur
betekent ook in Hilleshagen: Op is op! Houdt u
van eerlijk rundvlees? Probeer het!
Adres: Hilleshagerweg 116, 6281 AH, Mechelen
www.natuurvallei.nl
www.facebook.nl > zoek op Natuurvallei.nl

Meer informatie
Wilt u meer weten over Korte Keten Zeker
(W)eten? Kijk dan op: www.verenigt-u.nl of op
www.facebook.nl > zoek op Korte Keten Zeker
Weten Heuvelland.

