Uitgelicht: Buurtgerichte aanpak Cadier en Keer

Drie vragen aan

In het project Buurtgerichte aanpak
Cadier en Keer wordt de openbare ruimte in Cadier en Keer opnieuw ingericht.
Een groot gedeelte van Cadier en Keer is
gebouwd in 1970-1980. In die tijd is ook
het rioolsysteem aangelegd. Het riool
is aan vervanging toe. Dit is de aanleiding om naar de inrichting van het hele
gebied te kijken.

Steeds meer studenten kiezen ervoor om aan de slag te gaan bij een
gemeente. Stagiair Dani In de Braekt
werkzaam bij afdeling communicatie
vertelt:

van deze blauwdruk wordt een eerste ontwerp
gemaakt. In 2022 wordt de herinrichting verder
voorbereid. De aanleg is in 2023 - 2024.

Meer informatie
Meer informatie over de buurtgerichte aanpak
Cadier en Keer leest u op
www.eijsden-margraten.nl/cadier-en-keer.

Een nieuw ontwerp
De riolering in Cadier en Keer wordt vervangen
door een duurzaam watersysteem. Tegelijkertijd
wordt de weginrichting, het groen, de openbare
verlichting en de leefbaarheid in de buurt bekeken. Bewoners hebben meegewerkt aan het
opstellen van een ‘blauwdruk’. In deze blauwdruk staan de eerste ideeën en wensen voor de
inrichting van de kern Cadier en Keer. Op basis

In beeld: landelijk
vuurwerkverbod
jaarwisseling 2021-2022
Oud en nieuw vieren we thuis en met een klein
groepje. Ook dit jaar zonder vuurwerk. In
Eijsden-Margraten is ook carbidschieten
verboden. Samen zorgen we ervoor dat we de
ziekenhuizen en hulpverleners niet extra belasten
voor, tijdens en na oud en nieuw. Meer informatie
over het vuurwerkverbod vindt u op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk.

Eind dit jaar bespreekt de raad van EijsdenMargraten de eerste Transitievisie Warmte ooit!
Hoe komt de route naar 2050 eruit te zien? Wat
verwacht u van de gemeente? Wilt u al aardgasvrij worden? Of hebt u toch eerst behoefte aan
extra isolatie? Deel uw mening over de warmtetransitie via de enquête op www.moventem.
nl/eijsden-margraten. U kunt de enquête tot 17
januari invullen. Alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage.

Wat onderscheidt deze gemeente?
“De gemeente Eijsden-Margraten is een
landelijke gemeente met veel tradities. De
verbinding tussen het verenigingsleven, lokale ondernemers en zeker ook de inwoners van
de 15 kernen dragen bij tot het behoud van
deze karakteristieke en landelijke gemeente.
Dat spreekt mij erg aan.”
Hoe zie jij de toekomst van deze
gemeente?
“Wij leven in een vergrijsde regio waar jonge
mensen wegtrekken naar elders. Jongeren
betrekken en enthousiasmeren kan ervoor
zorgen dat steeds meer jonge ambitieuze
mensen zich willen inzetten voor deze mooie
gemeente en prachtige regio.”
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Kort nieuws
Enquête Transitievisie Warmte

Waarom stage bij een gemeente?
“Al van jongs af aan heb ik affiniteit met de
politiek en de lokale overheid. Door mijn
ervaring als raadslid in Meerssen is mijn
interesse nog meer gegroeid. Daarom ben
ik voor mijn opleiding op zoek gegaan naar
een stageplek bij een gemeente in de regio.
Zo kan ik nog meer ervaring opdoen en
bijdragen aan een stukje Zuid-Limburg van
morgen.”

‘Dry januari’ een maand geen
alcohol
Tijdens ‘Dry januari’ drink je een maand geen
alcohol om te kijken wat dat met je doet. Zo
doorbreek je vaste patronen en is alcohol niet
meer vanzelfsprekend. Van eerdere deelnemers
voelt 62% zich fysiek fitter, slaapt 55% beter en
verliest 32% gewicht. Klinkt goed toch? Schrijf
je in op ikpas.nl.

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.

Rioolgemaal Dorpsstraat
Eckelrade

Huis kopen?
Laat u goed informeren en voorkom problemen

Op maandag 10 januari start Wegenbouw Gebr. Kurvers BV in opdracht van
de gemeente met het vervangen van
het rioolgemaal aan de Dorpsstraat in
Eckelrade.
De werkzaamheden bestaan uit het
aanleggen van een hemelwaterleiding
onder de Hondsberggrub en het
vernieuwen van het rioolgemaal. Dit is
inclusief de aan- en afvoerende rioolleidingen en het herstellen van de wegverhardingen. De werkzaamheden zijn
medio april gereed.

Als u een huis gaat kopen is het belangrijk om met een aantal zaken rekening
te houden. Zo kunt u onaangename
verrassingen en problemen voorkomen.

Bereikbaarheid
Tijdens de uitvoeringsperiode is er een omleiding voor gemotoriseerd verkeer. Kijk voor meer
informatie op
wwww.eijsden-margraten.nl/eckelrade.

team VVTH+ (Veiligheid en openbare orde,
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Wij
helpen u graag. U kunt ons op werkdagen van
9:00 tot 12:00 uur bellen via 043 458 8488.

Bestemmingsplan
Als eerste is het raadzaam het betreffende
geldende bestemmingsplan te raadplegen. Zo
kunt u bekijken welke bestemmingsplanregels
voor uw perceel gelden.

Bouw- of verbouwplannen?
Controleer dan eerst of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Vraag bij de
gemeente of de aanwezige bebouwing op het
perceel legaal gerealiseerd is.

Nieuwe buren
En ga in gesprek met uw toekomstige buren.
Wat zijn hun plannen. Hebben de buren nog
bouwmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan en wat betekent dat dan voor u?
Gaat u een huis kopen? Kijk dan vooraf eerst
op www.eijsden-margraten.nl/bouwen-enverbouwen. Heeft u vragen? Bel dan met het

Bekendmakingen
Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015, versie 2016 gemeente
Eijsden-Margraten
In zijn vergadering van 14 december jl. heeft de
gemeenteraad van Eijsden-Margraten besloten
de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015, versie 2019 gemeente EijsdenMargraten te wijzigen.
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
2015 gemeente Eijsden-Margraten, versie 2022
gaat per 1 januari 2022 in. De verordening is

vanaf 1 januari 2022 te raadplegen op overheid.
nl/verordening maatschappelijke ondersteuning
2015, versie 2022 gemeente Eijsden-Margraten.
De wijziging van de verordening heeft betrekking op artikel 17.3. Deze bepaling vervalt per
1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 geldt het
volledige abonnementstarief van maximaal
€ 19,- per maand in plaats van een gereduceerd

tarief van maximaal € 15.20, - per maand.
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal
daarmee rekening houden bij het bepalen van
in rekening brengen van de eigen bijdrage.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht?
Neem dan contact met het Sociaal Team via
043 458 8488.

Aanpassing verkeersmaatregelen Oost Maarland
De Parrestraat in Oost Maarland is een verbindingsweg tussen de Kloppenbergweg en
de Veilingweg in Gronsveld. Deze route wordt
met regelmaat door landbouw- en vrachtverkeer gebruikt. Ondanks de huidige verkeersmaatregel om vrachtverkeer te weren aan de
Gronsvelderweg en de Veilingweg wordt deze
route gebruikt door vrachtverkeer. Dit levert
ongewenste en verkeersonveilige situaties op.

De gemeente stelt het volgende voor:
1. Instellen tweezijdig parkeerverbod van
Parrestraat 18 tot aan de hoek Parrestraat/
Pastoor Rosierstraat;
2. Verwijderen gele streep bij inrit Parrestraat
11b;
3. Instellen van een zone vrachtwagenverbod
uitgezonderd met op de bestemming laden
en lossen. Het verbod geldt tussen de
Kloppenbergweg, Parrestraat, Veilingweg/
Gronsvelderweg, Sint Jozefstraat, Kerkweg
en hoek Spoorstraat/Groenstraat. Het vracht

verkeer zonder bestemming binnen het
gebied dient een andere route te volgen via
de daartoe bestemde en ingerichte wegen.
Zienswijze
Wilt u een zienswijze indienen? Stuur dan vóór
6 januari 2022 een reactie naar
info@eijsden-margraten.nl t.a.v.
dhr. R. Loontjens met als onderwerp
Z/21/134917- parkeer- en vrachtwagenverbod.
Kijk voor de situatietekening op
eijsden-margraten.nl/nieuws.

Bekendmaking collectieve dagen festiviteiten 2022
Ingevolge artikel 4:2 van de Algemene
plaatselijk verordening (Apv) gemeente
Eijsden-Margraten 2015 gelden de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17, 2.19 en 2.20
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) niet voor
door het college van burgemeester en wethouders per kalenderjaar aan te wijzen collectieve
festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen
dagen of dagdelen. Deze dagdelen worden
jaarlijks aangewezen.

Voor het jaar 2022 worden de volgende collectieve festiviteiten ex art 4:2 Apv aangewezen:
• 1 januari 2022 (nacht van 31 december 2021
op 1 januari 2022);
• Carnavalszaterdag;
• Carnavalszondag;
• Carnavalsmaandag;
• Carnavalsdinsdag.

Bronk- c.q. kermisdagen in de betreffende
kernen:
• Zaterdag;
• Zondag;
• Maandag;
• Dinsdag.
Tijdens bovengenoemde data/festiviteiten is
een verhoogd geluidsniveau toegestaan, het
is echter geen vrijstelling voor een onbeperkt
geluidsniveau. In artikel 4:2 Apv is aangegeven
welke voorschriften van toepassing zijn.

Omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van
een islamitische begraafplaats op het perceel Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken bekend dat de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een islamitische
begraafplaats op het perceel Pisartlaan 8,
6245 SK Eijsden ter inzage liggen.
Het realiseren van een islamitische begraafplaats past niet in het huidig bestemmingsplan
Buitengebied Eijsden.
Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad van Eijsden-Margraten een verklaring
van geen bedenkingen afgegeven voor een
omgevingsvergunning voor het afwijken van
het bestemmingsplan voor het realiseren van
een islamitische begraafplaats op de locatie
Pisartlaan 8 te Eijsden.
Met de verklaring van geen bedenkingen wordt
op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en

2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo,
afgeweken worden van het bestemmingsplan
en wordt de omgevingsvergunning verleend.
Hiervoor wordt de uitgebreide procedure
gevolgd.
Inzage
De beschikking en de daarbij behorende stukken, alsmede de verklaring van geen bedenkingen, liggen op grond van paragraaf 3.4 van de
Wabo vanaf 30 december 2021 tot en met 9
februari 2022 ter inzage in het gemeentehuis. In
verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken
digitaal aanbieden. Voor inzage en nadere
informatie kunt u contact opnemen met het
KlantContactCentrum, telefoonnummer
043 458 8488. Tevens zijn de stukken digitaal
te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid:
NL.IMRO.1903.OVBUI6245SK8-VG01.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na dag van terinzagelegging van het besluit
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950,
6040 AZ Roermond.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de
genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/besuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op bovengenoemde
website vindt u de precieze voorwaarden.
Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden
ondertekend en dient ten minste te bevatten:
De naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden
van het beroep/verzoek.

Bestemmingsplan Spuitvrije zone Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden
Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken, ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, bekend dat de gemeenteraad van de
gemeente Eijsden-Margraten op 14 december
2021 het bestemmingsplan Spuitvrije zone
Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden (planidentificatienummer NL.IMRO.1903.BBUI6245AK70VG01), ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingplan voorziet in het vastleggen
van een spuitvrije zone aan de westzijde van de
woningen Kapelkesstraat 70-70a in Eijsden.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van
donderdag 30 december 2021 tot en met
woensdag 9 februari 2022 2021 ter inzage in
het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in het bestemmingsplan kunt
u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.
Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens te

raadplegen via de website
www.eijsden-margraten.nl en via http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPBUI6245AK70-VG01.

Eijsden-Margraten, 29 december 2021

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan
kan gedurende 6 weken vanaf 30 december
2021 beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor
het instellen van beroep wordt griffierecht
geheven.

De secretaris, Mari-An Gerits

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt,
tenzij binnen deze termijn - naast het instellen
van beroep - een verzoek om een voorlopige
voorziening is ingediend bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. In deze situatie wordt de werking van
het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is
beslist.

Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten

De burgermeester, Sjraar Cox

