
 Uitgelicht: BsGW verstuurt aanslagbiljet met nieuwe 
WOZ-waarde

Verspreid over de maand februari 
worden de aanslagbiljetten met de 
gemeentelijke- en waterschapsbelastin-
gen bezorgd in Limburg. Zo’n 43% van de 
belastingplichtigen ontvangt de belas-
tingaanslag van BsGW digitaal in de 
persoonlijke Berichtenbox van MijnOver-
heid. Inwoners die een digitaal aanslag-
biljet ontvangen, krijgen geen papieren 
aanslagbiljet meer via de post. 

Is de stijging van de WOZ-waarde 
normaal? 
Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe 
WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van een 
woning of pand. Het is natuurlijk prettig dat uw 
huis meer waard wordt. Maar de sterk gestegen 
huizenprijzen zijn ook terug te zien in hogere 
WOZ-waarden. 
Voor de WOZ-beschikking van 2022 is de markt-
ontwikkeling van 2020 gebruikt. Dat is de perio-
de van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Bij het 
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bepalen van de WOZ-waarde kijkt BsGW onder 
meer naar de marktwaarde en verkoopprijzen 
van soortgelijke woningen in de omgeving. 
De stijging van de WOZ-waarde in 2022 is het 
gevolg van de stijgende huizenprijzen in 2020. 

WOZ-bezwaar? Bel eerst met 
BsGW 
Vindt u de inschatting van de WOZ-waarde 
van uw woning te hoog? Maak dan niet direct 
bezwaar tegen de WOZ-waarde, maar bel eerst 
met BsGW via 088-8420420. BsGW-taxateurs 
geven graag uitleg en beoordelen kosteloos of 
de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar 
maken is dan vaak niet meer nodig. Dit bespaart 
veel tijd en kosten. 
Bent u het niet eens met een belastingaanslag, 
dan kunt u rechtstreeks bij BsGW bezwaar 
maken. Makkelijk bezwaar indienen kan online 
via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Let op dat u 
dit binnen de gestelde termijn van zes weken na 
dagtekening van het aangiftebiljet doet.

Uw gegevens in mijnoverheid.nl
Heeft u een MijnOverheid-account? Dan kunt 
u zien met welke persoonsgegevens u gere-
gistreerd staat in de Basisregistratie Personen 
(BRP). U vindt hier ook uw Burgerservicenum-
mer (BSN).
Onder ‘identiteitsgegevens > gedeelde 
persoonsgegevens’ kunt u zien met welke 
(overheids)organisaties uw gegevens uit de BRP 
worden gedeeld. En welke (overheids)organi-

Kort nieuws

saties automatisch een BRP-update ontvangen 
wanneer gegevens veranderen, zoals een adres 
bij verhuizing. Per (overheids)organisatie staat 
beschreven welke BRP-gegevens deze organisa-
tie mag gebruiken en voor welk doel. Gegevens 
die gemeenten delen vanuit hun eigen lokale 
registraties staat niet in dit overzicht opgeno-
men. Meer informatie vindt u op 
www.mijnoverheid.nl.

Zoek je hulp voor je vereniging of contact met 
andere ondernemers? Wil je je alleen of met 
anderen inzetten voor onze gemeenschap? 
Dan is Verenigt u hét platform voor jou! 
Verenigt u is een initiatief van de gemeente 
Eijsden-Margraten. Een participatieplatform 
van en voor de gemeenschap, dus ook voor 
jou.
Plaats je oproep of bied je hulp aan op 
www.verenigt-u.nl.

In beeld: We helpen elkaar

Voor inwoners die niet in staat zijn 
om de bibliotheek te bezoeken is er 
de ‘bieb-aan-huis service’. Heuvelland 
Bibliotheken heeft deze service tijdens 
de coronapandemie uitgebreid. Vrij-
willigers van de vijf bibliotheken doen 
meer dan alleen boeken bezorgen. 
Tiny Wetzels, medewerkster biblio-
theek Eijsden vertelt:

Wat is bieb-aan-huis service?
“Door een medewerker van de bibliotheek 
worden boeken, of andere materialen, bij 
leden van de bibliotheek thuisbezorgd. Voor 
ouderen is er o.a. de mogelijkheid voor het 
lenen van Grootletterboeken.”

Wie kan hier gebruik van maken?
“Deze service is voor mensen die zelf niet 
door ouderdom, handicap of langdurige ziek-
te in staat zijn zelf de bibliotheek te bezoe-
ken. Het is vaak meer dan boeken bezorgen. 
Als we merken dat het om eenzaamheid gaat, 
drinken we wel eens samen een kopje koffie 
of we maken een babbeltje.”

 Hoe werkt het?
“Als u aangeeft dat u gebruik wil maken van 
de ‘bieb-aan-huis service’ komt een mede-
werker op bezoek. We bespreken dan o.a. 
waar uw belangstelling naar uitgaat. Voor 
aanmelden of meer informatie gaat u naar 
www.heuvellandbibliotheken.nl. Of bel de 
bibliotheek bij u in de buurt.”



Afval scheiden is de afgelopen jaren 
over het algemeen gemeengoed gewor-
den. Toch ligt er nog een flinke uitda-
ging om minder afval te produceren en 
afval nog beter te scheiden.

Landelijk zijn er afspraken om in 2050 
grondstoffen efficiënt te gebruiken. En dat we 
hergebruiken zonder milieuverontreinigende 
stoffen. De wijzigingen naar een kringloop-
economie zijn belangrijk om de milieudoel-
stellingen te behalen en zijn ook financieel 

Samen gaan we voor minder afval

belangrijk. Als we niets doen dan stijgen de 
kosten voor afvalverwerking de komende jaren 
flink. Door nu maatregelen te nemen, zorgen 
we ervoor dat de kosten in de toekomst minder 
stijgen. 

Eijsden-Margraten en de andere Rd4 aange-
sloten gemeenten hebben een gezamenlijk 
doel. Samen willen we in 2026 een afvalschei-
dingspercentage bereiken van 80%. Daarnaast 
streven we naar een gemiddeld aanbod van 
100 kg restafval per inwoner. 

Een van de sleutels tot succes ligt bij de betrok-
kenheid van onze inwoners. Met het vaststellen 
van de Afvalstoffenverordening 2022 en het 
Grondstoffenplan 2022-2026 zet de gemeente
een belangrijke stap richting de gestelde 
doelen.

Op 7 februari 19.00 uur, vindt de digitale 
beeldvormende vergadering plaats. 
Op 15 februari om 19.30 uur is de 
besluitvormende raadsvergadering in 
de raadzaal en is gesloten voor publiek. 
Vanwege de omvangrijke agenda’s plan-
nen we, indien nodig, een extra besluit-
vormende vergadering op 16 februari, 
aanvang 19.30 uur. De vergaderingen 
kunt u digitaal volgen via 
eijsden-margraten.nl/raadsvergadering. 

Onderstaande onderwerpen staan voor beide 
vergaderingen op de agenda: 
• Bestemmingsplan Reconstructie Sint 
 Geertruiderweg-Moerslag-Bukel t.b.v. 
 onteigeningsgrondslag;
• Bestemmingsplan Grijzegraaf ongenummerd 
 Mesch;
• Meerjaren investeringsplan wegen (MIP) en 
 onderhoudsplan wegen;
• Afvalstoffenverordening Eijsden-Margraten 
 2022;
• Grondstoffenplan 2022-2026;
• Wegenbeleidsplan 2022-2025;
• Bestemmingsplannen Oost-Maarland en 
 Mheer.

Een korte toelichting over de onder-
werpen ‘Afvalstoffenverordening 
Eijsden-Margraten 2022’ en 
‘Grondstoffenplan 2022-2026’ vindt u 
verder op deze pagina.

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 4 februari 09.00 uur voor 
de beeldvormende vergadering. En uiterlijk 
maandag 14 februari 09.00 uur voor de besluit-
vormende vergadering. 

Volg de raad!
De vergaderingen van 7 en 15 (en 16) februari 
zijn te volgen via: 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering. 

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld 
een van de onderwerpen van de raadsvergade-
ring? Op onze website, pagina ‘samenstelling 
gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van 
de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen 
naar de gemeenteraad via 
gemeenteraad@eijsden-margraten.nl. Heeft 
u andere vragen over bijvoorbeeld de raad en 
raadsvergaderingen? Stuur dan een bericht 
naar griffie@eijsden-margraten.nl. 

Vergaderingen van de raad in februari 2022

In de afvalstoffenverordening staat waar het 
beheer van afvalstoffen in de gemeente aan 
moet voldoen. De nieuwe Afvalstoffenverorde-
ning 2022 vervangt de Afvalstoffenverordening 
van 2011 en voldoet daarmee aan de Wet 
Milieubeheer.
Op basis van de Afvalstoffenverordening stelt 

het college een uitvoeringsbesluit vast. De be-
langrijkste aanpassing is het plan om het rest-
afval één keer in de vier weken op te halen. 
Nu is dat nog één keer per twee weken. Daarom 
plaatst de gemeente acht ondergrondse contai-
ners. Op verschillende locaties kunnen inwoners 
met hun milieupas hun restafval storten.

Inwoners informeerden we hierover in novem-
ber 2021 tijdens inloopdagen, met een enquête 
en berichten via onze communicatiekanalen. 
Ingediende zienswijzen hebben we meegeno-
men in het voorliggende raadsvoorstel.

Het grondstoffenplan 2022-2026 vervangt het 
Afvalbeheerplan van 2014. In dit plan staat hoe 
de gemeente richting kan geven aan het beheer 
van grondstoffen en afval.
Het Grondstoffenplan 2022-2026 is samen met 
de inwoners en raadsleden opgesteld. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld de input vanuit de enquête 

gekregen. Dit heeft onder andere geleid tot de 
volgende speerpunten in het Grondstoffenplan:
• Minder restafval en schonere grondstoffen;
• Betrokkenheid en participatie van de inwo-
 ners;
• Instandhouding en optimalisatie van het 
 huidige inzamelsysteem.

De speerpunten vormen de basis voor het 
uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar.

Afvalstoffenverordening gemeente Eijsden-Margraten 2022

Grondstoffenplan 2022-2026



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 het college op 
18 januari 2022  het wijzigingsplan Kerkplein 
7A Mesch ongewijzigd heeft vastgesteld 
(planidenficatienummer NL.IMRO.1903.WP-
KOM6245KH7A-VG01).

In het bestemmingsplan Mariadorp, Mesch en 
Withuis 2015 heeft de raad de mogelijkheid 
opgenomen om de bestemming ‘Bedrijf’ te wij-
zigen in de bestemming ‘Wonen’. Hiertoe is het 
voorliggend ontwerp wijzigingsplan opgesteld. 
Er is ter plaatse geen bedrijf meer. 

Bekendmaking

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehoren-
de stukken liggen vanaf donderdag 3 februari 
2022 tot en met woensdag 16 maart 2022 ter 
inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1, 
Margraten.
Voor inzage in het vastgesteld wijzigingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 
8488. Het wijzigingsplan is tevens te raadple-
gen op onze website www.eijsden-margraten.
nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.WPKOM-
6245KH7A-VG01. 

Belanghebbenden en andere (rechts)personen 
die tijdig een zienswijze bij het college naar 

voren hebben gebracht alsmede belangheb-
benden die geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht kunnen binnen de termijn van de 
terinzagelegging tegen het besluit tot vaststel-
ling van het bestemmingsplan beroep instellen. 
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij 
binnen die termijn- naast het indienen van 
beroep- een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vastgesteld Wijzigingsplan Kerkplein 7A Mesch

De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt 
bekend dat iedere inwoner van deze gemeente 
bij het KlantContactCentrum (KCC), 

Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten de 
inlichting kan verkrijgen of hij/zij als kiezer is 
geregistreerd. Op grond dat hij/zij niet of niet 

behoorlijk als kiezer is geregistreerd kan hij/
zij schriftelijk om herziening van de registratie 
verzoeken.
 

Verkiezing gemeenteraad 2022

Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer 

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt 
bekend dat het bij de aanstaande verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente 
Eijsden-Margraten op woensdag 16 maart 
2022 een kiezer is toegestaan bij volmacht te 
stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. MACHTIGING door schriftelijke 
aanvraag VOLMACHTBEWIJS

1. Bij het KlantContactCentrum (KCC) van de 
  gemeente zijn kosteloos formulieren  
  verkrijgbaar voor de verzoekschriften om 
  bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 
  11 maart 2022 door de kiezer worden 
  ingediend bij de burgemeester van de 
  gemeente, waar hij/zij op maandag 31 
  januari 2022 als kiezer is geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als 
  gemachtigde op te treden, moet op 
  maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn 
  geregistreerd binnen het gebied waarvoor 
  de verkiezing geldt.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 
  gemachtigde een volmachtbewijs.

5. Een volmachtgever is niet bevoegd de vol-
  macht in te trekken of zelf aan de stem-
  ing deel te nemen.

 
B. MACHTIGING door overdracht van de 
STEMPAS

1. De kiezer kan een andere kiezer die in 
  dezelfde gemeente als kiezer is geregis-
  treerd, machtigen om voor hem/haar te 
  stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van 
  de stempas en laat de kaart door de 
  gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmacht-
  bewijs omgezette, stempas aan de ge-
  machtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een 
  geldig identiteitsbewijs aan de gemachtig-
  de meegeven. De kopie moet de gemach-
  tigde aan de voorzitter van het stem-
  bureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs 
  omgezette stempas, kan tot en met de dag 
  van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door over-
  dracht van de stempas kan, tot het uit-
  brengen van een stem door de 

  gemachtigde, door de volmachtgever 
  worden ingetrokken.

 
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) vol-
machten aannemen. De volmachtstem dient 
tegelijk met de eigen stem te worden uitge-
bracht.

Een volmacht kunt u ook aanvragen via 
de website van de gemeente:
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen. 
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door: het 
KlantContactCentrum (KCC), Amerikaplein 1, 
6269 DA Margraten.
 
Eijsden-Margraten, 2 februari 2022.
 
De burgemeester voornoemd,
Drs. G.J.M. Cox



Bekendmaking

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 3 februari 2022 tot en met 16 maart 
2022 het ontwerp wijzigingsplan Maastrich-
terweg 4 Gronsveld  (planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.WPKOM6247NA4-ON01), voor 
een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, 
locatie Amerikaplein 1, Margraten.

Het perceel is gelegen in het bestemmings-
plan Gronsveld en Rijckholt 2013 en heeft de 
bestemming Agrarisch- Agrarisch Bedrijf met 
de aanduiding Tuincentrum. Het betreft het 
wijzigen van de bestemming Agrarisch-Bedrijf 
naar Wonen (van bedrijfswoning naar burger-
woning). Er wordt niets aan- of verbouwd. 
Het betreft een uitsluitende planologische 
wijziging. Er zit al sinds jaren geen bedrijf meer 
ter plaatse.

Voor inzage in het ontwerp wijzigingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-

Centrum, 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/?pla-
nidn=NL.IMRO.1903.WPKOM6247NA4-ON01. 

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.

Indien u een mondelinge zienswijze naar voren 
wilt brengen, kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via het telefoonnum-
mer 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 2 februari 2022 

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox

Ontwerp wijzigingsplan Maastrichterweg 4 Gronsveld




