
 Uitgelicht: Bron van Leven 

De oude boom aan de Breusterstraat in 
Eijsden is -wegens ziekte- afgezaagd. 
Over een aantal jaren kunnen we hier 
een nieuwe boom planten. In de tussen-
tijd wordt van de overgebleven stam een 
kunstwerk gemaakt. Een aantal inwoners 
uit Eijsden heeft, als burgerparticipatie-
groep, de invulling bepaald. Zij hebben 
als thema ‘Bron van Leven’ gekozen.  

Dit thema verwijst naar de geschiedenis rondom 
de bron op deze plek. Maar ook naar wereld-
doelen zoals gezonde zeeën en rivieren als bron 
van leven. Het kunstwerk wordt een combinatie 
van houtsnijwerk, wilde bloemen die vlinders 
aantrekken en een waterschaal. We verwachten 
het houtsnijwerk dit jaar af te ronden. 

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

De beplanting volgt in het voorjaar. De werk-
zaamheden zijn echter afhankelijk van het weer. 

Werkzaamheden spoorweg-
overgang Groenstraat Eijsden
In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 
december zijn er onderhoudswerkzaamheden 
aan de spoorwegovergang aan de Groenstraat 
in Eijsden. De werkzaamheden zijn van 23.45 
tot ongeveer 06.00 uur. De spoorwegovergang 
is dat afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer 
wordt omgeleid. Voor meer informatie kunt u 
bellen met Strukton Rail Nederland B.V.  
tel: 024-7002000. 

Kort nieuws

Militaire oefening
Van 6 t/m 10 december 2021 zijn is in onze 
gemeente oefeningen voor militairen van de 
Koninklijke Landmacht. De militairen gebruiken
bij de oefeningen militaire voertuigen, ze 
gebruiken géén (oefen)munitie. Indien er door 
de oefening schade ontstaat, dan kunt u dit 
melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien 
mogelijk kenteken, plaats, datum en tijd. 

Door de coronamaatregelen hebben we minder 
sociale contacten. En de dagen zijn kort en don-
ker. Eenzaamheid ligt op de loer. Daarom moeten 
we zeker nu extra naar elkaar omkijken. Een klein 
gebaar kan al het verschil maken. Bijvoorbeeld 
door het geven van een gelukspoppetje als kleine 
attentie, een lichtpuntje. Wilt u iemand hiermee 
verrassen? Neem contact op met Simonetta 
(06-21844313) of Ankie (06-57097648) van het 
Informatiepunt Eenzaamheid.

In beeld: Samen tegen 
eenzaamheid

Onze gemeente is een nieuw initiatief 
rijker. Op 29 november is in de PLUS 
supermarkt in Eijsden een Kunst-O-
Maat onthuld. Op deze toegankelijke 
manier brengen we kunst en cultuur 
dichtbij inwoners. Wethouder Gerry 
Jacobs vertelt ons meer:
 
Wat is een Kunst-O-Maat?
“De Kunst-O-Maat is een omgebouwde en 
verfraaide sigarettenautomaat. Deze biedt nu 
een collectie van kleine, unieke kunstwerkjes. 
Deelnemende kunstenaars wonen/werken 
in de gemeente, of hebben de omgeving als 
inspiratiebron gebruikt. De kunstwerkjes 
‘vertellen’ dus verhalen over onze streek.” 
 
Welke kunstenaars doen mee?
“De eerste acht kunstenaars zijn Annelie 
Pieters-Wolfs (keramiek), Indra Moonen 
(fotografie), Stan Spauwen (schilderkunst), 
Jolanda Loomans (sieraden), Yvette Jongen 
(keramiek), Nicole Mulkens (3D print), Jan 
Custers (fotografie), Desiree Conraads 
(recycle art). Hierna komen andere kunste-
naars aan bod. Zo is er altijd een gevarieerd 
aanbod dat zal zorgen voor een bijzondere 
kennismaking met lokale kunst.”
 
Wat zijn de prijzen?
“De prijs is symbolisch: voor 2 munten van 
2 euro ben je de eigenaar van een kunstwerk-
je. Welk werkje dit is blijft een verrassing. Ik 
ga in ieder geval 2 euro stukken verzamelen, 
zodat ik ze alle acht kan kopen!”



Bekendmakingen

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 9 december 2021 tot en met woens-
dag 19 januari 2022 het ontwerpbestemmings-
plan Langstraat 3 Mesch (planidentificatienum-
mer NL.IMRO.1903.BPKOM6245KK3-ON01) 
voor een ieder ter inzage ligt in het gemeente-
huis, Amerikaplein 1 te Margraten.

Het ontwerpbestemmingsplan Langstraat 3
Mesch voorziet in het herbestemmen van 
hoeve ‘De Laethof´ naar een lunchcafé, twee 
bedrijfswoningen, twee reguliere woningen, 
twee vakantieappartementen in de rijksmonu-
mentale carréhoeve en het bijbehorend bakhuis 

en het realiseren van een camperterrein op het 
buitenterrein.

Voor inzage in het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met het Klant
ContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen via de website 
www.eijsden-margraten.nl en via http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPKOM6245KK3-ON01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling 
een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG 
Margraten. Indien u een mondelinge ziens-

wijze naar voren wilt brengen, kunt u contact 
opnemen met de gemeente, via het algemene 
telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. 

Eijsden-Margraten, 8 december 2021

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Drs. M.A.G. Gerits
De burgemeester, Drs. G.J.M. Cox

Ontwerp Bestemmingsplan Langstraat 3 Mesch

Ronnie Wolfs, 

Een stille kracht met het hart op 
de juiste plaats. 

Een man van weinig woorden.
Hij genoot van de werkzaamheden 

in de openbare ruimte.

Wij zullen zijn betrokkenheid 
enorm gaan missen.

Ronnie, bedankt.

Buitendienst gemeente Eijsden-Margraten

Het gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente Eijsden-Margraten hebben met 
verslagenheid kennis genomen van het plotselinge overlijden van  

Ronnie Wolfs

Gedurende ruim 15 jaar was Ronnie een hardwerkende collega, die met veel passie en 
betrokkenheid, heeft bijgedragen aan het onderhoud van onze mooie gemeente. 

We zijn hem hiervoor zeer erkentelijk en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte in deze 
moeilijke tijd. Wij gaan hem missen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten, 

Overlijden Ronnie Wolfs

Secretaris,                                                    
Drs. M.A.G. Gerits

Burgemeester,                     
Drs. G.J.M. Cox

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 defini-
tief vaststelt (zie ook de publicatie van 
vorige week in dit weekblad). 

Inzage
De concept Afvalstoffenverordening gemeente 
Eijsden-Margraten 2022 (incl. het uitvoerings-
besluit en de voorgenomen locaties voor onder-
grondse containers) kunt u raadplegen via onze 
website: eijsden-margraten.nl/afval.
En ligt met ingang van woensdag, 24 november 
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant-
ContactCentrum van het gemeentehuis. 

Zienswijzen
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 10, 6269 ZG Margraten). Zienswijzen 
kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) 
worden ingediend. De ingebrachte zienswijzen 
worden betrokken bij de definitieve besluitvor-
ming.

Terinzagelegging concept Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden Margraten 2022



Korte Keten Zeker (W)eten vertelt meer over Kuusj de varkenshoederij

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. 

Kuusj de varkenshoederij 
In het prachtige Heuvelland ligt een unieke varkenshoederij waar 
de dieren volop lekker van het buitenleven mogen genieten. Ik 
kwam dit bedrijf op het spoor, toen ik een bestemming zocht voor 
de honderden kilo’s eikels die de afgelopen jaren mijn gras bedek-
ten. Varkens zijn dol op eikels. Ik heb hen daar zien smullen.
In een prachtig landschap sta ik in het zonnetje te praten met 
Joshua en Amy, twee uiterst gemotiveerde moedige jonge mensen. 
De gezellig knorrende varkens naast ons stinken niet in het minst. 
Dat is anders dan in de megastallen. Joshua studeerde aan de HAS 
en kwam voor een stage terecht in zo’n moderne varkenhouderij-

fokkerij. De indus-
triële omgeving 
waarin een varken 
niet meer is dan een 
product stond hem
tegen. Als we varkens
fokken om op te eten 
maar een varken 
moet daarvóór ook 
een echt leven 
mogen leiden. 

Niet houden maar hoeden
Hij besloot te bewijzen dat het anders kan: niet houden maar 
hoeden! 
En dat is aardig gelukt. Hier krijgen varkens al grazend op de 
akkers, weides en in de bossen verschillende kruiden en grassen 
binnen. De biggetjes lopen lekker bij de zeugen te modderen. Na 
een onbekommerd leven waarin ze natuurlijke gedrag vertonen 
komen ze tenslotte in het slachthuis. Ook daar wordt alle stress 
vermeden: geen geschreeuw, geen paniek; een snelle slacht.
Net als de varkens worden ook de twee varkenshoeders hier geluk-
kiger van. Bovendien zorgt het vrije scharrelen voor vlees van zeer 
hoge kwaliteit en een uitmuntende smaak. Ook de omringende 
natuur profiteert mee. Dit jaar werd anderhalve hectare voorzien 
van nieuwe aanplant.
 
Pionieren zonder bank
Het is pionieren en keihard werken. Docenten van de HAS hebben 
veel steun gegeven. Zonder de bank heb je andere mensen nodig 
die in je geloven. Een start in een lege familieboerderij. Een start 
met pand en land van de ouders, ouders die helemaal achter het 
jonge bedrijf staan en een handje helpen. Een groot geluk is vrien-
din Amy, opgeleid tot para-veterinair op Citta Verde. Haar streven 

is dierenwelzijn, zij heeft bovendien talent voor werken met de 
media.  Hun optimale samenwerking brengt iets moois tot stand.
De grootste obstakels voor het bedrijf liggen op het terrein van 
overheden en wetgeving. De wettelijke regels zijn feitelijk alleen 
nog maar afgestemd op megabedrijven. Ten onrechte worden die 
ook opgelegd aan kleine bedrijven die nota bene juist dat doen 
wat de klimaatpolitiek vraagt. Er wordt wel veel geroepen over 
afschalen, maar faciliteren... ho maar! Daar ligt nog een opdracht 
voor de politiek!
Een start dus zonder verplichtingen aan de bank. Om onafhanke-
lijk te blijven hebben zij het aangedurfd om op basis van crowd-
farming te werken. Een crowdfarmer investeert in een aandeel 
varken. Je kunt je aandeel later in vlees verzilveren. Crowdfarmers 
worden op de hoogte gehouden over wat er gaande is via facebook 
en nieuwsbrieven. Varkens geven altijd aanleiding tot leuke film-
pjes en verhalen. Zonder corona is er een jaarlijkse crowdfarmers-
dag. Ook zonder aandeel kunt u natuurlijk vlees bestellen.

Klanten komen terug. Ze bestellen online diepgevroren vlees en 
halen het zelf op of laten het (gratis) bezorgen. Voor elk wat wils. 
Vlees van kop tot staart, voor BBQ, soep, worst, vleesplankje, 
gegaard vlees...  kijk vooral op de website!

Onderscheidend
Ieder jaar worden nieuwe uitdagingen gezocht. Een gelukkig toeval 
bracht hen in aanraking met de Italiaan Antonio Parrella uit Caggiano. 
Deze ervaren ham-maker kwam in Mechelen wonen en bleek bereid 
zijn kennis graag te delen. De hammen die voorheen elders werden 
gepekeld en gedroogd worden vervangen door de unieke Kuusj 
straks Hooiham van de eigen professionele droogzolder.
In de toekomst willen ze zich zeer zeker ook bezig houden met 
educatie. Kinderen in contact brengen met een respectvolle var-
kensteelt. En er valt veel te vertellen over deze intelligente dieren. 
Inmiddels is er een goede band opgebouwd met een aantal restau-
rants in de omgeving. Voor u zelf bestelt, kunt u natuurlijk eerst 
uit eten gaan om uzelf te overtuigen. De varkenshoederij Kuusj is 
een bedrijf dat een onderscheiding van onze Frans Timmermans 
verdient! 

De Varkenshoederij   
Hilleshagerweg 47a   6281 AD Mechelen   06 18957056   
info@devarkenshoederij.nl  
Facebook Varkenshoederij Kuusj

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. 


