Gemeentelijke Begroting 2022 - 2025 vastgesteld

Drie vragen aan

In de vergadering van 8 november jl.
(voortgezet op 10 november) heeft de
raad van de gemeente Eijsden-Margraten
de Begroting 2022-2025 vastgesteld.
Het was een soepel lopende begrotingsvergadering waar we binnenkort in dit
weekblad opnieuw aandacht aan zullen
besteden. Dit doen we aan de hand van
een speciale infographic waarin we de
besproken keuzes en cijfers voor u in
beeld brengen.

Wegens groot succes vindt dit jaar
opnieuw de eindejaarsactie KIEM
(Kunst In Eijsden-Margraten) plaats.
Drie lokale kunstenaars laten inwoners coronaproof genieten van kunst
via brievenbuspost. Zij maken ieder
een werk in oplage waardoor er een
gevarieerd kunstpakket ontstaat. Er
zijn 75 pakketten te koop, met elk drie
genummerde en gesigneerde werken.
Maureen Bachaus, vanuit de gemeente
betrokken bij KIEM vertelt ons meer:

Vergaderingen van de raad online
U kunt de vergaderingen van de raad terugkijken via onze website: eijsden-margraten.nl/
raadsvergadering.

In beeld:
welkom Sinterklaas
Afgelopen zaterdag was de intocht van
Sinterklaas en zijn pieten. Ondanks het slechte
weer waren veel kinderen naar de Maasoever in
Eijsden gekomen om de goedheiligman te verwelkomen. Burgemeester Sjraar Cox sprak namens
het gemeentebestuur en wenst Sinterklaas en alle
inwoners alvast een heel fijn sinterklaasfeest.
Het was een ouderwets gezellig ontmoeten met
dank aan de organisatie. Kijk voor meer leuke
foto’s en filmpjes op de website van stichting
Sinterklaasfeest Eijsden-Margraten.nl.
Foto: Ralph Sluysmans

Kort nieuws
Energie en geld besparen met
voordelige leningen en subsidies

Bedank een mantelzorger met het
Mantelzorgcompliment

Uw huis verduurzamen of energie besparen
kan op veel verschillende manieren. Zo kunt u
makkelijk kleine energiebesparende maatregelen treffen die uw energie- en gasverbruik
omlaag brengen. U kunt bijvoorbeeld investeren in duurzame energie zoals zonnepanelen. Of
bespaar op uw gaskosten met een warmtepomp
of nieuwe cv-ketel. De overheid helpt u hierbij
met voordelige subsidies en leningen.
Meer informatie hierover leest u op
www.eijsden-margraten.nl/duurzaamheid.

Kent u een mantelzorger die u in het zonnetje
wilt zetten? Meld hem of haar dan vóór
1 december 2021 aan voor het Mantelzorgcompliment. U ontvangt dan een geldbedrag
waarmee u uw mantelzorger kunt bedanken!
Ga naar www.eijsden-margraten.nl/mantelzorgcompliment voor de voorwaarden. U kunt
daar ook het aanvraagformulier downloaden.
Telefonisch vraagt u het aanvraagformulier aan
via 043 458 8488.

Wat houdt KIEM in?
“KIEM is een groeiend platform voor
kunstenaars die verbonden zijn met EijsdenMargraten. Via projecten zoals het kunstpakket willen wij kunst in onze gemeente
stimuleren en breder onder de aandacht
brengen. En tegelijkertijd ‘ontkiemt’ de kunst
weer nieuwe ideeën bij het publiek.”
Welke kunstenaars doen mee?
“Jeanne Dekkers uit Banholt, Marianne
Randolet uit Cadier en Keer en Henk Speth uit
Margraten dragen bij aan het kunstpakket.
Een uiteenlopend gezelschap qua stijl en
aanpak, dat zal zorgen voor een bijzondere
kennismaking met lokale kunst.”
Hoe kan ik het kunstpakket bestellen?
“Op de website www.kiempakket.nl kunt u
voorbeelden van werken van de kunstenaars
bekijken én bestellen. Bestellen kan tot en
met 12 december voor een symbolisch bedrag
van € 25,-.”
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Verkiezing gemeenteraad 2022

Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst
Rectificatie
Voor de verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente Eijsden-Margraten kan een
politieke groepering, die een vereniging is
met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal
stembureau voor de verkiezing van de Tweede
Kamer of provinciale staten is geregistreerd,
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 maandag
20 december 2021 schriftelijk worden gedaan

bij het centraal stembureau.
Voor deze registratie moet een waarborgsom
van € 112,50 worden overgemaakt op een daartoe 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 waarborgsom 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 gemeentesecretarie verstrekt door: het KlantContactCentrum
(KCC), Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten.
Eijsden-Margraten, 17 november 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

Registratie aanduiding politieke groepering
De voorzitter van het centraal stembureau voor
de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Eijsden-Margraten maakt bekend
dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet,
heden in het gemeentehuis ter inzage is gelegd:
1) de beslissing op het verzoek tot registratie
van de aanduiding van een politieke groepe-

ring waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld;
2) tevens is ter inzage gelegd de beslissing op
een verzoek tot wijziging van de aanduiding
van een politieke groepering waarmee deze
groepering op de kandidatenlijst wil worden
vermeld.

Eijsden-Margraten, 11 november 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

Registratie aanduiding politieke groepering
Het centraal stembureau voor de verkiezing van
de leden van de raad van de gemeente EijsdenMargraten;
gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;
dat op donderdag 11 november 2021 is besloten de aanduiding van de politieke groepering
Eijsden Margraten Lokaal (PGE-M & SVM) te
wijzigen en te registreren in het register voor
de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Eijsden-Margraten in:
Eijsden Margraten Lokaal (EML)

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen,
daartegen beroep kan instellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid
1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde
dag na de dagtekening van deze kennisgeving
in tweevoud worden ingediend bij de afdeling
bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie
worden verstrekt door het KlantContactCentrum (KCC), Amerikaplein 1,
6269 DA Margraten.
Eijsden-Margraten, 11 november 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

Registratie aanduiding politieke groepering
Het centraal stembureau voor de verkiezing van
de leden van de raad van de gemeente EijsdenMargraten;
gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;
dat op 11 november 2021 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke
groepering te registreren in het register voor
de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Eijsden-Margraten.
Politieke groepering:
Open, Democratisch, Eerlijk,
gebruiksnaam ODE

Aanduiding:
ODE Open Democratisch Eerlijk
De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen,
daartegen beroep kan instellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid
1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde
dag na de dagtekening van deze kennisgeving
in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus

20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Nadere inlichtingen betreffende de registratie
worden verstrekt door het KlantContactCentrum (KCC), Amerikaplein 1,
6269 DA Margraten.
Eijsden-Margraten, 11 november 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

Bekendmaking

Ontwerp wijzigingsplan Kerkplein 7A Mesch (Eijsden)
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten maken, ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening juncto artikel 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met
ingang van donderdag 18 november 2021 het
ontwerp wijzigingsplan Kerkplein 7A Mesch
(planidentificatienummer NL.IMRO.1903.
WPKOM6245KH7A-ON01), voor een ieder ter
inzage ligt in het gemeentehuis, locatie
Amerikaplein 1 te Margraten.
In het bestemmingsplan Mariadorp, Mesch en
Withuis 2015 heeft de raad de mogelijkheid
opgenomen om de bestemming ‘Bedrijf’ te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. Hiertoe is het
voorliggend ontwerp wijzigingsplan opgesteld.
Er is ter plaatse geen bedrijf meer.

Voor inzage in het ontwerp wijzigingsplan
kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458
8488. Het ontwerp wijzigingsplan is tevens te
raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.WPKOM6245KH7A-ON01

behandelend ambtenaar via het telefoonnummer 043 458 8488.

Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit
ontwerp wijzigingsplan (bij voorkeur) schriftelijk
of mondeling kenbaar maken bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 10,
6269 ZG Margraten.

De secretaris, Mari-An Gerits

Eijsden-Margraten, 17 november
2021
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten,

De burgemeester, Sjraar Cox

Indien u een mondelinge zienswijze naar voren
wilt brengen, kunt u contact opnemen met de

Vacature

Allround medewerker buitendienst
Voor onze afdeling Openbare Ruimte
zoeken wij een nieuwe collega in de
functie:

Allround medewerker buitendienst
voor 36 uur per week
(1,0 fte), schaal 5
Als medewerker buitendienst weet je van
aanpakken. Je werkt ook graag in de buitenlucht. De werkzaamheden bestaan uit het
onderhouden van de openbare ruimte. Zoals
het onderhoud aan verhardingen, straatmeubilair en aanleg van rioleringen. Je verzorgt de

groenvoorzieningen zowel in de kernen als in
het buitengebied. Daarnaast zijn er nog werkzaamheden die nodig zijn voor een verzorgde
uitstraling van onze gemeente.
Bij het werken in de buitendienst zijn klantgerichtheid, proactief handelen en gebiedskennis
belangrijke onderdelen. In veel gevallen ben
je het eerste aanspreekpunt voor de burger
waardoor goede mondelinge communicatieve
vaardigheden gewenst zijn.
Ben je geïnteresseerd? Kijk dan voor meer
informatie en de sollicitatieprocedure op onze
website www.eijsden-margraten.nl/vacatures.

PlusJeHuis
Energie besparen en duurzame energie
opwekken kan op verschillende manieren. Huiseigenaren kunnen hun woning
isoleren, zonnepanelen installeren of
besparen op gaskosten met een
warmtepomp of een nieuwe cv-ketel.
Vanaf 10 november kunnen inwoners
van gemeente Eijsden-Margraten gebruik maken van de voordelen van
PlusJeHuis. Met dit project kunnen
inwoners hun woning voordelig
verduurzamen met een unieke lening
van de gemeente.

Van advies tot uitvoer
Met PlusJeHuis kunnen inwoners de financiering én uitvoer van het verduurzamen van
hun woning regelen. Inwoners krijgen een op
maat gemaakt energieadvies. Ook worden zij
ontzorgd bij de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen.

Unieke lening
Gemeente Eijsden-Margraten biedt haar
inwoners een unieke lening aan tegen een rente
van maar 1%, met een looptijd van 15 jaar.
Gemiddeld daalt de energierekening meer dan
het maandelijks af te lossen bedrag voor de
lening. Dit maakt het verduurzamen van een

koopwoning extra aantrekkelijk en toegankelijk
voor inwoners. Lees meer op
www.eijsden-margraten.nl/plusjehuis.

