
 Uitgelicht: overlast stoken van hout

Een brandend haardvuurtje vinden veel 
mensen gezellig. Helaas is de rook slecht 
voor het klimaat en ongezond voor u 
en uw omgeving. Het stoken van hout 
veroorzaakt luchtvervuiling zoals fijnstof 
en kan ook stankoverlast geven. 

Gezondheidsklachten
Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Bij 
ongunstige weersomstandigheden of een 
slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. 
Daarnaast is rook vaak een probleem voor men-
sen die last hebben van hun luchtwegen. Wij 
vragen u om hiermee rekening te houden. Dit 
kan gezondheidsklachten en overlast bij mensen 
in de omgeving voorkomen.

Opbrengst
Bij een houtkachel vliegt 20 tot 40 procent van 
de warmte zo de schoorsteen uit. Bij een open 
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haard is dit zelfs 90 procent! Wilt u rekening 
houden met uw buren? Laat de open haard of 
houtkachel dan uit als het windstil of mistig is. 
De gemeente Eijsden-Margraten onderzoekt 
momenteel de gevolgen van houtstook en 
beraadt zich over het te volgen beleid in de 
toekomst.

Kijk voor meer informatie op milieucentraal.nl.

Schade door hoogwater? Geef het 
uiterlijk 15 december door!
RVO biedt met de regeling WTS hulp aan bur-
gers en bedrijven in Limburg en Noord-Brabant 
met schade door het hoogwater in juli. Wie zich 
uiterlijk 15 december meldt, kan in aanmerking 
komen voor een financiële tegemoetkoming.
Ook als u nog niet precies weet hoeveel schade 
u heeft, of nog contact hebt met de verzekeraar, 
is het van belang dat u zich uiterlijk 15 decem-
ber meldt. Dit kan op www.rvo.nl/wtsjuli2021. 

Kort nieuws

Lukt het niet online? Neem dan telefonisch 
contact op: 088 042 40 70. 

Overlast vliegverkeer
Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt 
een klacht indienen via 
www.kicl.nl/klacht-indienen/. U kunt ook bellen 
met het Klachten Informatie Centrum Lucht-
verkeer via 043 365 2020. Daarbij is het van 
belang dat u de datum en het tijdstip van uw 
waarneming vermeldt.

Zo’n 100 leerlingen van basisschool Maurice Rose 
uit Margraten plantten donderdag 25 november 
een Tiny Forest naast hun school. Tiny Forest volgt 
een revolutionaire bosbouwmethode waarbij 
jonge boompjes kort op elkaar worden geplant.  
Het bos brengt de natuur dichtbij. Het geeft jong 
en oud de kans om de wildernis in hun eigen wijk 
te ontdekken. Wethouder Gerry Jacobs en Volta 
Limburg openden samen met de kinderen, het 
Tiny Forest ‘Forest Rose’.

In beeld: Tiny Forest 
basisschool Maurice Rose 
aangeplant

Door toenemende verkeersdrukte 
worden er steeds meer wilde dieren 
aangereden. De meeste ongevallen 
vinden plaats in de ochtend- en avond-
schemering. Wildaanrijdingen zorgen 
voor veel dierenleed. Het aangereden 
dier sterft ter plekke of vlucht zwaar-
gewond het bos in. John Roebroeks 
van Wildbeheereenheid (WBE) Savels-
bos vertelt: 

Wat doet de WBE?
“De WBE bewaakt op lokaal niveau o.a. de 
groei van het wild en brengt in kaart waar 
vaker wildaanrijdingen zijn. Wij zorgen voor 
preventie zoals het plaatsen van paaltjes met 
wildspiegels (wildreflectoren). De wild-
spiegels staan langs de weg en werken als 
afschriksysteem voor groot en klein wild.”

Hoe voorkom je een wildaanrijding?
“Helaas worden de wildspiegels regelmatig 
gestolen. Dat is triest want juist deze paaltjes 
zorgen ervoor dat het wild niet de weg op 
rent. Het is belangrijk dat u vooral in bosrijk 
gebied zoals het Savelsbos alert bent voor 
overstekend wild. Pas uw snelheid dus aan.”

Wat kan ik doen bij een wildaanrijding?
“Meld elke aanrijding met een wild dier bij 
de politie, ook als het dier doorloopt! Blijf 
indien mogelijk op de plek totdat de politie 
ter plaatse is.” 

Voor meer informatie: www.wbe-savelsbos.nl.



Vergaderingen van de raad in december

Op 6 december om 19.00 uur vindt de 
beeldvormende vergadering digitaal 
plaats. Op 14 december om 19.30 uur is 
de besluitvormende vergadering. Deze 
vergadering vindt plaats in de raadzaal 
en is gesloten voor publiek. Vanwege 
de omvangrijke agenda’s is er voor de 
beeldvormende vergadering een extra 
vergadering gepland op 7 december. 
Voor de besluitvormende vergadering is 
dit op 15 december. Uiteraard wordt hier 
alleen gebruik van gemaakt indien nodig.

Op de agenda staan onder andere Jaarlijkse 
aanpassing Algemeen Plaatselijke Verordening, 
Bestemmingsplan Spuitvrije zone Kapelkes-
straat 70-70a Eijsden, Gemeentelijk beleidsplan 
verkeer en vervoer, Transitievisie Warmte, Veror-
dening WMO 2022 en Bestemmingsplan Groot 
Welsden 72-72a Margraten. Deze onderwerpen 
worden in beide vergaderingen behandeld. 
Een toelichting over de onderwerpen Gemeen-
telijk beleidsplan verkeer en vervoer 
en Transitievisie warmte vindt u op deze 
pagina.

Agenda
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 
(griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan 
uiterlijk vrijdag 3 december 09.00 uur voor de 
beeldvormende vergadering en uiterlijk maan-
dag 13 december 09.00 uur voor de besluit-
vormende vergadering. 

Volg de raad!
De vergaderingen van 6 (en 7) en 14 (en 15) 
december 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 gemeente-
raad’. Hier vindt u de contactgegevens van alle 
raadsleden. U kunt hen rechtstreeks benaderen.
U kunt ook de griffie benaderen voor advies 
over contact met de raad via 
griffie@eijsden-margraten.nl. Wilt u de 
gemeenteraad een bericht sturen, dan kan dat 
ook via gemeenteraad@eijsden-margraten.nl. 
De griffie zorgt dan dat de raad in kennis wordt 
gesteld van uw bericht. 

Beleidsplan Verkeer en Vervoer

Op 6 en 14 december 2021 wordt het raads-
voorstel Beleidsplan Verkeer en Vervoer in de 
openbare raadsvergadering behandeld. In dit be-
leidsplan komen de volgende thema’s aan bod:

• Verkeersveiligheid
• Doorstroming van verkeer in ons buiten-
 gebied en de kernen
• Duurzaamheid qua mobiliteit en laad-
 infrastructuur
• Verknoping van fiets en wandelvoorzieningen
• Kwaliteit van ons openbaar vervoer
• Educatie en voorlichting

Per beleidsthema is een ambitie genoemd. Als 
de raad het beleidsplan Verkeer en Vervoer 
vaststelt, zal het college de komende jaren een 
uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer in 
uitvoering nemen.

Veilig en bereikbaar 
Het beleidsplan Verkeer en Vervoer is gebaseerd
op de regionale, provinciale en nationale kaders
voor verkeer en vervoer. Daarnaast is het 
bestaande verkeersveiligheidsplan uit 2013 
geëvalueerd. Deze evaluatie is meegenomen in 
het nieuwe beleidsplan Verkeer en Vervoer.

Inwoners hebben de mogelijkheid gehad om 
hun mening en ideeën over verkeer en vervoer 
in Eijsden-Margraten te delen. 

Er zijn twee inloopdagen voor bewoners 
georganiseerd. Ook was er de mogelijkheid om 
anoniem digitaal knelpunten over verkeer en 
vervoer te melden op de kaart van Eijsden-
Margraten. De gemeenteraad heeft haar 
mening kunnen geven tijdens twee raadssessies 
en tijdens een raadsthemabijeenkomst. 

Transitievisie Warmte

Eijsden-Margraten gaat een aardgas-
vrije toekomst tegemoet. Net als overal 
in Nederland moet uiterlijk vanaf 2050 
de gebouwde omgeving aardgasvrij 
zijn. Deze afspraken liggen vast in het 
Klimaatakkoord. Iedere gemeente 
maakt een eigen Transitievisie Warmte. 
Dit is een visie op de stappen die gezet 
kunnen worden richting het einddoel, 
aardgasvrij in 2050. Tijdens de raads-
vergaderingen van 6 en 14 december 
staat deze visie op de agenda. 

Warmtenet of warmtepomp 
Eijsden-Margraten heeft een uniek landschap 
met veel koopwoningen, kleine kernen en 
oudere woningen. Dat maakt de opgave om 
aardgasvrij te worden lastig. De potentie-

analyse wijst uit dat warmtenetten weinig 
slagingskans hebben in onze gemeente. Daar is 
o.a. de bebouwing te verspreid voor. Er is meer 
onderzoek nodig om de haalbaarheid hiervan 
te bepalen. In plaats daarvan zijn elektrische 
en hybride warmtepompen, aangevuld met 
isolatie, realistischer. 
Een hybride warmtepomp moet uiteindelijk
gebruik maken van een ander gas dan aardgas. 
Dat moet een hernieuwbaar gas zijn dat duur-
zaam kan worden opgewekt, zoals bijvoorbeeld 
waterstof of groengas. Daarom gaat Eijsden-
Margraten de komende jaren de mogelijkheden 
van groengas onderzoeken. 

Verduurzamen van koopwoningen 
Gemeente Eijsden-Margraten zet op korte 
termijn vooral in op het stimuleren van het 

verduurzamen van koopwoningen. Mensen 
die willen isoleren of een warmtepomp willen 
installeren worden daarin door de gemeente 
geholpen met projecten zoals PlusjeHuis, 
Zorgeloos Zonnepanelen en Dubbel Duurzaam. 
Daarnaast is 18 miljoen euro vrijgemaakt om 
een aantrekkelijke gemeentelijke duurzaam-
heidslening aan te bieden. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.eijsden-margraten.nl/duurzaam.  



Inwoner Jeroen Schepers vertelt u meer over Dubbel Duurzaam 

Wilt u graag uw woning verduurzamen, 
maar weet u niet hoe? Voor huiseigena-
ren is het vaak lastig om in te schatten 
wat er verduurzaamd kan worden. Een 
energierapport van Dubbel Duurzaam 
kan u hierbij helpen.  

Jeroen Schepers had zich al behoorlijk verdiept 
in het verduurzamen van zijn huis. “Het is 
interessante materie, maar ik had me eigenlijk 
té veel verdiept en vond het moeilijk om tot de 
juiste conclusies te komen.” Gelukkig hoorde 
hij over Dubbel Duurzaam en kwam even later 
een energiecoach op bezoek. “Het was erg fijn 
om van gedachten te wisselen met de coach.”

Nieuwe verwarmingsketel
Jeroen Schepers had een aantal vragen. Zo 
was zijn verwarmingsketel aan vervanging toe. 
Een traditionele verwarmingsketel bleek het 
aantrekkelijkste voor zijn woonsituatie. 
“Al was het voor mij wel verrassend dat ik deze 
nieuwe, zuinige verwarmingsketel waarschijn-

lijk binnen 3 á 4 jaar heb terugverdiend.” 
Daarom ging hij na het bezoek van de coach 
meteen over tot actie en vroeg hij een aantal 
offertes aan. 

Zonnepanelen 
Een andere verduurzaming waar de heer 
Schepers lang over heeft getwijfeld, is de 
aanleg van zonnepanelen. Dankzij het advies en 
het rapport van Dubbel Duurzaam durfde hij het 
toch aan. “Het enige voordeel van het afwach-
ten is dat ik nu zonnepanelen heb die i.p.v. 
260 watt nu 360 watt aankunnen.”  

Meer tips 
De heer Schepers ontving ook diverse andere 
isolatietips. “Een van die tips was om gordijnen 
in de glazen uitbouw te plaatsen. Dat is in de 
winter meer energiebesparend, maar vergroot 
daarnaast ook ons wooncomfort.” Het fijne van 
Dubbel Duurzaam vindt Schepers het onafhan-
kelijke advies en de optie om eens van gedach-
ten te wisselen met een energie-expert.  

Uw eigen energiescan 
Ook een energiescan voor uw huis? Meer 
informatie vindt u op: 
www.dubbel-duurzaam.nl.

Coronatoegangsbewijs bij zwembad de Treffer

Mogelijk heeft u vragen over de ver-
plichting van een coronatoegangsbewijs 
(CTB) voor toegang tot zwembaden. 
Het kabinet heeft besloten om het CTB 
ook te verplichten voor ouders die hun 
kind naar zwemles brengen. Dit geldt 
in de binnenruimte. De reden is dat de 
zwemles zo op een veilige manier kan 

doorgaan. En dat de zwemles niet weer 
beperkt of gestopt moeten worden. 
Meer informatie leest u op: 
www.rijksoverheid.nl/corona. 

We vragen uw begrip
De gemeente krijgt signalen dat sommige 
ouders dit vervelend vinden. En we begrijpen 

dat deze maatregel voor ongemak kan zorgen. 
Medewerkers van zwembad de Treffer voeren 
slechts de maatregel van het kabinet uit. 
We vragen daarvoor uw begrip. Zodat de 
medewerkers van het zwembad rustig hun werk 
kunnen doen en de zwemles kan doorgaan.

Doe mee: enquête woonbehoefte in Eijsden-Margraten

Om verschillende redenen zoeken 
mensen naar een geschikte woning. 
Dit is zeker geen makkelijke klus. Ook in 
Eijsden-Margraten is de vraag naar 
huur- en koopwoningen van verschillen-
de type woningen groot. 

Woonwensen kunnen om diverse redenen 
veranderen. Zo wil een jong stel graag gaan 
samenwonen of groter wonen vanwege gezins-
uitbreiding. Terwijl ouderen vaak kleiner willen 
wonen of hebben vanwege medische omstan-
digheden een aangepaste woning nodig. Er zijn 
dus verschillende doelgroepen met verschillen-
de (woon)wensen.

Wordt uw wens ons plan?
Om beter zicht te krijgen op de huidige en 
toekomstige woonbehoefte in onze gemeente, 
wordt deze onderzocht. Een woonbehoef-
te-enquête maakt hiervan onderdeel uit. De 
resultaten van het woonbehoefte-onderzoek 

vormen de input voor de woningbouwprogram-
ma’s van onze kernen. Door te bouwen voor de 
lokale woonbehoefte willen wij de leefbaarheid 
en vitaliteit van onze dorpskernen behouden en 
bevorderen.  

Doet u mee?
Het is voor de woningmarkt in Eijsden-Margraten 
belangrijk dat iedereen met een woonwens 
meedoet aan de woonbehoefte-enquête. 
Dit kan door het invullen van een vragenlijst. 
Ga hiervoor naar onze website eijsden-
margraten.nl/nieuws/enquête woonbehoefte in 
Eijsden-Margraten. De vragenlijst kunt u tot en 
met 13 december aanstaande invullen. Het 
invullen hiervan vergt enkele minuten.

Kunt u de enquête niet digitaal 
invullen?
Neem dan contact op met het KlantContact-
centrum (KCC) via het algemeen nummer 
043 458 8488 of stuur een e-mail naar: 

info@eijsden-margraten.nl. Wij kunnen u dan 
de vragenlijst toesturen voorzien van een 
(portovrije) retourenvelop. U kunt de vragenlijst 
met antwoordenvelop ook afhalen bij het KCC 
in Margraten of bij het Servicepunt in Eijsden. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.



Terinzagelegging concept Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2022

In de vergadering van 23 november 
2021 heeft het college van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente 
Eijsden-Margraten het concept van de 
Afvalstoffenverordening gemeente 
Eijsden-Margraten 2022 vastgesteld. 
Daarbij heeft het college besloten dit 
concept ter inzage te leggen alvorens de 
gemeenteraad de verordening definitief 
vaststelt.

De afvalstoffenverordening regelt de gemeen-
telijke inzameling van huishoudelijk afval op 
hoofdlijnen. In de voorliggende Afvalstoffen-
verordening met bijbehorend uitvoeringsbesluit 
wordt de frequentie van het ophalen van 
het restafval aangepast van 2 wekelijks naar 
4 wekelijks. Hiermee willen de gemeenten 
in Zuid-Limburg de kosten laag houden en 
de inwoners stimuleren om minder afval te 
produceren in combinatie met goed scheiden 
van afval. 

Voor mensen die vaker hun restafval kwijt 
moeten, zoals mensen die gebruik maken van 
kleinere, draagbare containers en mensen 
met medisch afval, worden op een achttal 

locaties binnen de gemeente Eijsden-Margraten 
ondergrondse containers geplaatst. De inzet 
van de ondergrondse containers wordt na een 
periode geëvalueerd om zodoende inzicht te 
krijgen in het functioneren van de ondergrondse 
containers. 

Zienswijzen
De concept Afvalstoffenverordening gemeente 
Eijsden-Margraten 2022 (incl. het uitvoerings-
besluit en de voorgenomen locaties voor 
ondergrondse containers) ligt met ingang van 
woensdag, 24 november 2021 gedurende zes 
weken ter inzage bij het KlantContactCentrum 
van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen vanaf 24 november 
2021 gedurende zes weken hun zienswijzen 
naar voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders van Eijsden-Margraten 
(Postbus 106269 ZG Margraten). De ingebrach-
te zienswijzen zullen worden betrokken bij de 
definitieve besluitvorming. 
Zienswijzen kunnen niet via de elektronische 
weg (e-mail) worden ingediend.

Eijsden-Margraten, 23 november 2021

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox



26 november 2021

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona

of bel 0800-1351 

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ontvang thuis maximaal 4 personen 
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer 
op bezoek. Doe vooraf een zel�est.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd. 

Werk thuis. Kan dat niet? 
Houd op werk altijd 1,5 meter 
afstand.

70-plus: beperk contact met 
kinderen t/m 12 jaar.

 .

Horeca

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.

A�alen en laten bezorgen wel 
mogelijk na 17.00 uur.

Onderwijs

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, 
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week 
 zel�esten.
• Mondkapje op de gang.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Coronatoegangsbewijs:

• Horeca.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:

• Alle publieke binnenlocaties.

• Openbaar vervoer en stations.

• Bij verplaatsing waar coronatoe-
gangsbewijs geldt.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Sport

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport. 

Evenementen, kunst en cultuur, 
dierenparken en pretparken

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-
evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst-
verlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super-
markten, dicht om 20.00 uur.

Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. 
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. 

Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht. 

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen. .

Testen Klachten? Blijf thuis en 
laat je testen, ook als je 
gevaccineerd bent. 

Luchten Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Houd je aan de basisregels:


