
 Uitgelicht: Glasvezel in gemeente Eijsden-Margraten 

Gemeente Eijsden-Margraten vindt het 
belangrijk dat iedereen gebruik kan 
maken van snel internet. De bestaande 
verbindingen kunnen de gewenste 
kwaliteit niet leveren. Glasvezel zorgt 
voor een stabiele en snelle verbinding.

De internetmarkt, dus ook voor glasvezel, is een 
vrije markt. Het initiatief voor het aanleggen 
van glasvezel ligt bij de telecommunicatiesector. 
Initiatieven om te komen tot een glasvezelnet-
werk juichen we van harte toe.

DELTA Fiber Netwerk bekijkt de mogelijkheden 
voor glasvezel aan te leggen in Eijsden-
Margraten, zowel voor het buitengebied als in 
de kernen. Binnenkort start een campagne om 
zo veel mogelijk inwoners te enthousiasmeren 
voor glasvezel.

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

Meer informatie
DELTA Fiber Netwerk opent een Glasvezel 
Informatiepunt aan het Amerikaplein 76a in 
Margraten. Het Glasvezel Informatiepunt is 
vanaf 5 januari geopend op woensdag tot en 
met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op 
www.gavoorglasvezel.nl. 

Enquête Transitievisie Warmte
Eind dit jaar bespreekt de raad van Eijsden-
Margraten dan echt de eerste Transitievisie 
Warmte ooit! Hoe komt de route naar 2050 
eruit te zien? Wat verwacht u van de gemeente? 
Daarom starten we een enquête over de warm-
tetransitie. Wilt u al aardgasvrij worden?
Of hebt u toch eerst behoefte aan extra isolatie? 
Deel uw mening via 
www.moventem.nl/eijsden-margraten. U kunt 
de enquête tot 17 januari invullen. 

Kort nieuws

Lukt het niet digitaal?
Bel dan ons KlantContactcentrum via 
043 458 8488. Wij sturen u dan de vragenlijst 
voorzien van een (portovrije) retourenvelop. 
U kunt de vragenlijst ook afhalen bij het KCC in 
Margraten of bij het Servicepunt in Eijsden. 
Ga voor meer informatie over de Warmte-
transitie naar 
www.eijsden-margraten.nl/warmtetransitie.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Samen met Natuurmonumenten en het water-
schap Limburg, wil de gemeente de verdroging 
en vermesting van dit gebied aanpakken. 
Er zijn momenteel te veel piek afvoeren van de 
Noor waardoor de beekbodem te veel wordt 
ingesneden. Door maatregelen te treffen in het 
bovenstroomse gebied, willen we water langer
vasthouden in het gebied. Plannen zijn in 
uitwerking. Belangstellenden informeren we 
voordat de uitvoering start tijdens een 
informatiebijeenkomst.

In beeld: Hydrologisch herstel Noordal 

Oud en nieuw vieren we thuis en met 
een klein groepje. Ook dit jaar zonder 
vuurwerk. Burgemeester Sjraar Cox 
vertelt ons meer:

Waarom een vuurwerkverbod?
“Het kabinet wil voorkomen dat er vuurwerk-
slachtoffers naar het ziekenhuis moeten in 
een periode waarin de druk op zorg sowieso 
al hoog is. Vorig jaar zorgde het vuurwerk-
verbod voor aanzienlijk minder bezoeken aan 
de spoedeisende hulp en minder spoedope-
raties. Ook aankomende jaarwisseling is 
er een verbod op het verkopen, vervoeren 
en afsteken van consumentenvuurwerk. In 
Eijsden-Margraten is ook carbidschieten 
verboden. Samen zorgen we ervoor dat we de 
ziekenhuizen niet extra belasten voor, tijdens 
en na oud en nieuw.” 

Wordt er ook gecontroleerd?
“Politie en boa’s handhaven op het vuurwerk- 
en carbidverbod. Wie zich niet aan de regels 
houdt, kan een fikse boete verwachten en 
een aantekening in het strafblad. Jongeren 
tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als 
zij toch vuurwerk meedragen en/of afsteken.”
 
Wat is uw boodschap?
“Laten we samen zorgen voor een fijne en 
veilige jaarwisseling. Alleen samen krijgen we 
corona onder controle!”

Meer informatie vindt u op 
eijsden-margraten.nl/ Tijdelijkvuurwerkverbod 
2021/2022.



Het gemeentebestuur en de medewerkers 
van de gemeente Eijsden-Margraten wensen u 
fi jne feestdagen. Maak er iets moois van samen!

Samen zorgen we voor 
een schone en veilige 
leefomgeving

Iedereen wil een veilige, schone en fijne 
openbare ruimte en leefomgeving. De 
gemeente houdt de buitenruimte zo 
goed mogelijk schoon met verschillende 
beheerplannen. Om de buitenruimte op 
orde te houden kunnen wij ook uw hulp 
goed gebruiken.

Klachten en meldingen digitaal 
doorgeven
Is er iets kapot bij u in de buurt, ziet u een 
losliggende stoeptegel of rondslingerend afval? 
Met de Fixi app kunt u online een melding 
doen als u iets aantreft in de openbare ruimte 
wat niet hoort. Alle meldingen komen centraal 
op de afdeling Openbare Ruimte binnen en 
worden afgehandeld. 
Met Fixi zorgen we samen voor een schone en 
veilige leefomgeving. U kunt de Fixi app down-
loaden in de Google Play Store of App Store of 
maak gebruik van het online formulier op 
www.eijsden-margraten.nl/ikfixit.
 



Begroting 2022
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www.eijsden-margraten.nl/begroting

Inkomsten 2022: waar komt het geld vandaan?

Uitgaven 2022: waar gaat het geld naartoe?

+ =
Opbrengst Rijk Lokale he�  ngen

19,5
Miljoen

Sociaal domein, Werk en 
inkomen en participatie

8,5
Miljoen

Volksgezondheid en milieu
en duurzaamheid

OZB-belasting € 413  € 434

Afvalsto� enhe�  ng € 259  € 252 

Rioolhe�  ng € 280  € 280

Totaal € 952  € 966

2022 2021

7,4
Miljoen

Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke 
vernieuwing

Veiligheid

Sport, cultuur en recreatie

Verkeer, vervoer 

Economie

Onderwijs

Uitgangspunt: meerpersoonshuishouden, 

WOZ-waarde van € 328.000, 280m3 water-

verbruik en 12 ledigingen restafval.

20,5
Miljoen

61,7
Miljoen

13,7
Miljoen

Bestuur, ondersteuning, 
fi nanciën en belastingen

Gemiddelde woonlasten: 
voorbeeld berekeningWoonlasten

Onroerendezaakbelasting (OZB) 2022 2021
Eigenarenbelasting woningen 0,1260% 0,1325%

Eigenarenbelasting niet-woningen  0,1668% 0,1649%

Gebruikersbelasting niet-woningen  0,1437% 0,1420%
  

Afvalsto� enhe�  ng 2022 2021
Vastrecht per jaar eenpersoonshuishouden € 133,50  € 130,00

Vastrecht per jaar meerpersoonshuishouden  € 180,00  € 175,00 

Prijs per lediging: 40 liter € 0,75  € 0,75 

Prijs per lediging: 140 liter € 2,10  € 2,10 

Prijs per lediging: 240 liter € 2,75  € 2,75 

Prijs per kilo: GFT € -    € -   

Prijs per kilo: Restafval € 0,27  € 0,26 

Rioolhe�  ng 2022 2021
Vast bedrag per woning/eigendom € 280,00  € 280,00 

Vast bedrag per niet-woning/eigendom € 280,00  € 280,00 

Vast bedrag per gebruik > 300m³ € 125,00  € 125,00

Hondenbelasting 2022 2021
1e hond € 80,00  € 80,00 

2e hond € 85,00  € 85,00 

3e en volgende hond € 90,00  € 90,00 

Kennel € 600,00  € 600,00
Kijk voor meer informatie op: 
www.eijsden-margraten.nl/begroting

Saldo 
begroting 2022: 

€ 297.730 
positief



Verkiezing gemeenteraad 2022

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:
de beslissing op het verzoek tot registratie van 

de aanduiding van de politieke groepering PRO 
waarmee deze groepering op de kandidatenlijst 
wil worden vermeld.

Eijsden-Margraten, 15 december 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

Terinzagelegging registratie aanduiding politieke groepering PRO

Het centraal stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente 
Eijsden-Margraten;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

dat op 15 december 2021 is besloten de vol-
gende 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:
PRO Eijsden-Margraten

Aanduiding:
PRO

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke
of rechtspersoon, die door de beschikking recht-
streeks in zijn belang is getroffen, daartegen 
beroep kan instellen bij de afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Het beroep-
schrift 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, 15 december 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

Besluit registratie aanduiding politieke groepering PRO  

Vergunning bomenkap Rijksweg Margraten 

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten om een 
vergunning te verlenen voor het kappen 
van twee monumentale bomen langs de 
Rijksweg in Margraten. 

Nabij het kruispunt in Margraten wordt een 
rijksmonument gerestaureerd. De wortels van 
de betreffende bomen zijn onder de vloer en 

fundering van dit gebouw doorgedrongen. Om 
het rijksmonument te behouden, moet bij het 
restaureren de wortels verwijderd worden. 
Hierdoor worden de bomen minder stabiel. 
Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Voor 
de veiligheid van de weggebruiker en om het 
rijksmonument te beschermen is het kappen 
van de twee bomen de meest verantwoorde 
oplossing.  

Herplantplicht
De vergunning is verleend met de voorwaarde 
dat er nieuwe bomen worden geplant. De nieu-
we bomen moeten binnen een straal van 100m 
van de gekapte bomen geplant worden. 

Wilt u meer weten over deze of andere verleen-
de vergunningen? Kijk dan op www.overheid.nl.

Openbare laadpalen in Eijsden-Margraten

Openbare laadpalen dragen bij aan het 
terugdringen van CO2. Met openbare 
laadpalen voor bezoekers en inwoners 
stimuleren we elektrisch rijden binnen 
de gemeente. Energieleverancier 
Vattenfall gaat op korte termijn laad-
palen plaatsen binnen onze gemeente. 

Zij hebben een aanbesteding gewonnen 
voor Limburg en Noord-Brabant.   

Aanvraag laadpaal
Indien u geen eigen parkeergelegenheid heeft 
kunt u een aanvraag indienen. Via de website 
van Vattenfall kunnen inwoners een openbare 

laadpaal aanvragen. Ga hiervoor naar vatten-
fall.nl/openbare laadpalen/laadpaal-limburg. 
Vattenfall toetst uw aanvraag en aansluitend 
geeft de gemeente wel of niet goedkeuring.
Heeft u vragen? Bel dan met onze medewerkers 
verkeer via het algemene telefoonnummer van 
de gemeente: 043 458 8488. 



Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs (basisscholen, voortgezet 
onderwijs, MBO, HBO en WO) en 
BSO dicht, in ieder geval t/m 9 
januari. Uitzonderingen: praktijk -
onderwijs, examens en tentamens en 
kwetsbare leerlingen. 

 
Er is noodopvang voor kinderen van 
ouders met cruciale beroepen en 
kinderen in kwetsbare positie.  

 
Kinderopvang open. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland in lockdown 
 

De snelle verspreiding van de omikronvariant moet worden vertraagd om de zorg voor iedereen  
toegankelijk te houden. Daarom gaat Nederland vanaf zondag 19 december t/m in ieder geval  

vrijdag 14 januari 2022 in lockdown.

Klachten? Blijf thuis en doe 
direct een test, ook als je 
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
Hoest en nies in  
je elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, pretparken 
dicht. Uitgezonderd bibliotheken, 
georganiseerde dagbesteding en opvang 
voor kwetsbare groepen en georgani -
seerde jeugdactiviteiten (t/m 17 jaar, tot 
17.00 uur).

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis en 
vermijd drukte. 

 
Ontvang max. 2 personen per dag. 
Doe vooraf een zelftest. Voor de 
periode 24 t/m 26 december en 
tijdens de jaarwisseling: ontvang 
max. 4 personen per dag.  
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Groepsvorming buiten: max. 2 
personen. Voor de periode 24 t/m 
26 december en tijdens de 
jaarwisseling: max. 4 personen. 

 
Werk thuis. 

 
Voor mensen vanaf 70 jaar geldt: 
beperk je contacten, vooral met 
kinderen t/m 12 jaar.  

 
Draag een mondkapje waar dat 
verplicht is. 

Contactberoepen

Het uitvoeren van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders, schoonheids -
specialisten en sekswerkers niet 
toegestaan.

Sport

Binnensportlocaties dicht. 
Topsporters en zwemlessen voor  
A, B of C- diploma uitgezonderd.  

 
Buitensportlocaties open tot 
17.00 uur. 
T/m 17 jaar: Georganiseerde 
onderlinge wedstrijden en trainen 
mogelijk zonder 1,5 meter. 
Vanaf 18 jaar: max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. 

18 december 2021

Horeca en evenementen

Cafés en restaurants dicht. Afhalen 
en laten bezorgen mogelijk. 

 
Hotels open, eten op kamer 
toegestaan. 

 
Evenementen niet toegestaan. 
Uitgezonderd professionele 
sportwedstrijden (zonder publiek), 
uitvaarten (max 100 pers. op 1,5 meter) 
en weekmarkten.  

Reizen

Ga wijs op reis. Check altijd het 
reisadvies van Buitenlandse Zaken 
op www.wijsopreis.nl. 

Winkelen en boodschappen

Essentiële winkels (zoals 
supermarkten, drogisterijen, 
groente winkels en tankstations) 
open. 

 
Niet-essentiële winkels (zoals 
kleding- en interieurwinkels) dicht, 
afhalen en retourneren mogelijk tot 
17.00 uur.  



Eindelijk, daar is ie dan, de website van Korte Keten Zeker (W)eten!

De werkgroep KKZW is nu dik een jaar aan het werk. We zetten 
deze keer onszelf in de schijnwerper. We werden bijeengebracht 
door toedoen van de gemeente met een beoogde rol van burger-
participatiegroep in het thema landschap, landbouw en leefstijl.
Onze groep bestaat uit een 14-tal mensen met een zeer uiteen-
lopende werkervaring. Die verschillen zijn de helft van onze 
kracht. De andere helft zit in de overeenkomst; ieder van ons 
voelt zich nauw betrokken bij het Heuvelland. Ons aantrekkelijke 
landschap en de biodiversiteit van onze omgeving staan onder 
druk. Ook de mensen die werken in dat landschap staan onder 
druk. 

Met de kennis van nu zien we dat we in het verleden niet helemaal 
de goede weg zijn ingeslagen. Als we zo doorgaan komt er een 
einde aan de vruchtbaarheid van de bodem. Gelukkig is het niet 
te laat voor een nieuwe weg. Wij willen als denktank een bijdrage 
leveren in het zoeken naar oplossingen ter bescherming van ons 
landschap, de biodiversiteit, de versterking van duurzame lokaal 
geproduceerd gezonde voeding en behoud van onze boeren-
bedrijven.
De oplossingen liggen in creativiteit. Vroeger was niet alles beter, 
maar het omgekeerde is óók waar: vroeger was niet alles slechter. 
We moeten durven teruggrijpen op dingen uit het verleden die met 

het badwater werden weggegooid. Maar we moeten ook het lef 
hebben heel nieuwe vindingen toe te passen. Hoe combineer je dat 
allemaal?

Mooiere wereld
De natuur biedt ons gelukkig vele mogelijkheden tot herstel van de 
beschadigingen die we haar aandeden. Alle deelnemers van KKZW 
werken gratis, onze beloning is simpelweg een mooiere wereld 
voor ons en voor onze kinderen.
We zijn begonnen met een kaart van producenten in de korte 
keten. Vervolgens hebben we op deze plek producenten in het 
zonnetje gezet die werken op een manier waar het landschap van 
het Heuvelland wel bij vaart. Ondertussen hebben we al meer 
plannen ontwikkeld en een flink netwerk opgebouwd. We verdie-
pen ons voortdurend in de materie en we hebben goed contact met 
de gemeente.

Communicatie
Omdat weekblad de Etalage niet voldoende ruimte biedt om u 
volledig op de hoogte te houden, maakten we al gebruik van Face-
book korte keten zeker weten Heuvelland. En nu hebben we een 
serieuze Website klaar. We nodigen u uit om te kijken op: 
www.korteketenzekerweten.nl.
Daar vindt u meer verhalen over gepassioneerde producenten, over 
korte keten, over coöperatieve tuinen, over landschap, over bele-
vingstuinen voor ouderen, over schooltuinen, over mogelijkheden 
en vernieuwende oplossingen. Reacties lezen we graag! Mail ons 
via korteketenzekerweten@gmail.com.

Boeren en burgers gezocht voor coöperatieve boerderij in het 
Heuvelland
In ons Heuvelland liggen verschillende zogenaamde Cittaslow ge-
meenten. Dat betekent aandacht voor alles in, op en boven onze 
glooiende bodem. De biodiversiteit en natuur in onze regio staan 
onder druk. ‘Anders boeren’ kan daarin verlichting brengen. 
Als meer burgers en boeren zich realiseren wat zij zelf kunnen 
bijdragen als consument en producent, kan er veel worden terug-
gewonnen. Gezond voedsel van eigen bodem, geproduceerd met 
respect voor plant, dier en milieu, spreekt dat je aan? 

Er wordt gewerkt aan een vorm van een coöperatieve boerderij. 
Het gaat om een echte boerderij. Jaarlijks zullen de coöperatie-
leden (burgers) in overleg met de boer (de vakman/vrouw) een 
productieplan opstellen. Daarna draagt de boer de verantwoorde-
lijkheid voor de fysieke uitvoering, hij/zij is de baas op het land. De 
coöperatieleden nemen de financiële zaken voor hun rekening en 
helpen bij tal van zaken zoals onder andere de uitgifte van de pro-
ducten. De boer is verzekerd van een vast inkomen, de coöperatie-
leden van hun groente en eventuele andere producten en plezier. 

Het moet een pilot worden in het Heuvelland. We willen laten zien 
hoe een boer op een klein kringloopbedrijf op een verantwoorde 
wijze een goed inkomen kan verdienen. Zo willen we de sociale 
band tussen boer en consument versterken.

Wilt u, of wil jij daarbij helpen? 
Groene vingers zijn natuurlijk welkom maar ook mensen die niet 
met de voeten in de aarde willen staan. Er zullen ook mensen no-
dig zijn; vrijwilligers die verstand hebben van besturen, financiën, 
techniek, secretariaat; kortom, van alles wat niet direct met het 
buitengebeuren te maken heeft. Het is geen utopie en er zijn al 
paden gevonden die kunnen helpen bij het vinden van land en 
pand. Ook geïnteresseerde boeren zijn 
natuurlijk van harte welkom!

Belangstelling? 
Mail ons: 
korteketenzekerweten@gmail.com.


