
 Uitgelicht: Grenzeloos Bocagelandschap 

Begin dit jaar ontvingen we goed nieuws:
 ‘Grenzeloos Bocagelandschap’ komt in 
aanmerking als Landschapspark. Het 
‘Grenzeloos Bocagelandschap’ is een sa-
menwerking van de Vlaamse Voerstreek, 
delen van het Waalse Land van Herve en 
het Nederlandse Heuvelland.  

Bijzonder landschap 
Dit bijzonder gave agrarische cultuurlandschap 
is een heuvelachtige lappendeken van weilan-
den en velden omringd door hagen, oude bos-
sen, graften, holle wegen, hoogstamboomgaar-
den, snelstromende beken en erfgoedrelicten. 
De vaak kalkrijke ondergrond met verschillende 
geologische lagen draagt bij aan de diversiteit 
in landschapstypes en landgebruik. De afwisse-
lende ondergrond zorgt ook voor een ongeziene 
rijkdom aan zeldzame planten- en diersoorten. 
Het schilderachtige landschap op een kruispunt 
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van grenzen en culturen vormt een waar 
wandelwalhalla en fietsparadijs voor bezoekers. 

Toekomst
De komende maanden gaan we samen met alle 
partners en betrokkenen onze landschaps-
ambities voor de toekomst in een masterplan 
gieten. Het masterplan is een uitgelezen kans 
om de regio verder te ontwikkelen en de grens-
overschrijdende samenwerking sterker te maken. 

Berichten over uw eigen buurt
Wilt u makkelijk en snel lokale en regionale be-
kendmakingen ontvangen? Schrijf u dan in voor 
de gratis e-mailservice bekendmakingen. Hier-
mee ontvangt u besluiten en andere berichten 
die gemeenten, provincies en waterschappen
via Overheid.nl publiceren over uw buurt. 
U kunt het type bericht instellen en van welke 
organisatie u deze berichten wilt ontvangen. 
Voor meer informatie gaat u naar 
overheid.nl/attenderingsservice. 

Kort nieuws

Werkzaamheden Rijksweg 
Gronsveld
De nieuwe coating van de kruisingsvlakken op 
de Rijksweg in Gronsveld laten op meerdere 
plekken los. We starten met het repareren van 
de coating zodra de weersomstandigheden het 
toelaten. Deze werkzaamheden vallen binnen 
de garantieperiode. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Patrick Heijnen via het algemeen 
telefoonnummer 043 458 8488. Wij houden u 
op de hoogte.

Vanuit het project ‘Jeugd aan Zet’ van de ge-
meente Eijsden-Margraten bedenken jongeren 
activiteiten om verveling in coronatijd tegen te 
gaan. Inmiddels hebben we al veel activiteiten 
en workshops achter de rug. En er zijn weer 
diverse leuke workshops in aantocht. Daar-
naast is het tijd voor nieuwe ideeën! Heb jij 
een goed idee voor een super leuke activiteit? 
Dit kan sport, bewegen, kunst of cultuur zijn! 
Stuur dan een korte omschrijving van je idee 
en je contactgegevens naar 
jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl.  

Oproep: 
De jeugd is aan zet

Steeds meer mensen maken gebruik 
van digitale diensten. Ook bij onze 
gemeente is het gebruik van digitale 
dienstverlening door burgers de laat-
ste jaren enorm gestegen. Coördinator 
KlantContactCentrum (KCC) Daniëlle 
Rutten: 

Waarom digitaal?
“Wij willen resultaat gericht en maatwerk 
leveren aan onze inwoners. Bijvoorbeeld het 
digitaal aangeven van een verhuizing. U kunt 
uw aanvraag of aangifte makkelijk doen 24/7 
wanneer en waar u maar wilt. We zien onze 
digitale aanvragen en aangiftes dan ook elk 
jaar stijgen.” 

Wat kan ik digitaal aanvragen?
“Om het u makkelijker te maken kunt u 
digitaal o.a. een aangifte geboorte, huwelijk 
en overlijden doen. Een uittreksel burgerlijke 
stand of Basis registratie personen, een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan-
vragen en een adreswijziging doorgeven.” 

En wat als het niet lukt?
“Er zijn mensen die nog niet kunnen of niet 
willen gebruik maken van onze digitale 
diensten. U maakt dan gewoon een afspraak 
met het KCC via telefoon 043 458 8488. Onze 
medewerkers helpen u graag. Ons streven is 
‘Dichtbij’ en op maat.”

www.eijsden-margraten.nl



Deze week: de gemeenteraad. Wat is de 
rol van de gemeenteraad? Hoe neemt 
een gemeenteraad besluiten? Welke 
partijen zijn verkiesbaar voor de nieuwe 
gemeenteraad? U leest het op deze 
pagina. 

De gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursor-
gaan van de gemeente. De raad bepaalt de 
hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. 
Het takenpakket van de gemeente is divers. Op 
vele en uiteenlopende beleidsvelden ontplooit 
de gemeente activiteiten. Denk aan ruimtelijke 
ordening, cultuur, welzijn, verkeer, de hoogte 
van gemeentelijke belastingen enzovoorts. De 
gemeenteraad controleert ook of het college 
van burgemeester en wethouders het beleid 
goed uitvoert. Daarmee is er een duidelijke 
rolverdeling tussen de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling gemeenteraad
In de gemeenteraad zitten mensen die in 
de gemeente wonen en raadslid zijn. Zij zijn 
raadslid naast hun baan en andere activi-
teiten. Deze mensen komen niet zomaar in 
de gemeenteraad. De gemeenteraad is een 
vertegenwoordiging van het volk: gekozen door 
de inwoners. Dat gaat via het systeem van de 
politieke partijen. Elke vier jaar stemmen we 
voor nieuwe raadsleden. De kandidaten met 
de meeste stemmen krijgen de taak om in de 
gemeenteraad op te komen voor de belangen 
van inwoners. 

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten telt 
21 raadsleden. Raadsleden hebben in principe 
geen directe relatie met ambtenaren, met uit-
zondering van de griffie. Het aantal raadsleden 
in een gemeente  is afhankelijk van het aantal 
inwoners. Op dit moment zijn de 21 raadsleden 
verdeeld over zeven fracties. De CDA fractie 
heeft 8 raadsleden, de EML fractie heeft 7 
raadsleden, de VVD fractie heeft  2 raadsleden 

en de fracties GroenLinks, PvdA, D66 en Fractie 
Janssen-Rutten hebben allemaal 1 raadslid.  

Besluiten nemen
Raadsleden krijgen te maken met lastige dilem-
ma’s. Welk belang het zwaarst weegt, moeten 
gemeenteraadsleden steeds weer bepalen. 
Hiervoor overleggen ze vaak met elkaar, maar 
ook met andere inwoners. 

Bijna iedere maand neemt de raad besluiten 
in een raadsvergadering. Voorafgaand aan die 
vergadering is er een schriftelijke vragenronde 
waarin de raadsleden verduidelijkende vragen 
kunnen stellen over de raadsvoorstellen. In de 
beeldvormende vergadering die daarop volgt, 
staat het verzamelen van informatie centraal. 
Keuzes of argumenten kunnen worden geïn-
ventariseerd en er is ruimte voor dialogen. Ook 
biedt deze vergadering goede mogelijkheden 
tot intensievere contacten met burgers en maat-
schappelijke instellingen. Deze vergaderingen 
zijn digitaal te volgen. 

Maar een gemeenteraad doet meer. Raadsleden 
bezoeken regelmatig organisaties, inwoners 
of projecten om met eigen ogen te zien hoe 
het gaat en wat er leeft. Een raadslid is altijd 
op zoek naar nieuwe ideeën om de gemeente 
nog mooier te maken. De gemeenteraad doet 
belangrijk werk, maar leeft en woont gewoon 
tussen zijn inwoners. Belangrijk is dat een 
raadslid altijd het algemeen belang voorop 
heeft staan. 

Gemeenteraadsverkiezingen
Een keer in de 4 jaar vinden de gemeente-
raadsverkiezingen plaats. Als stemgerechtigde 
inwoner kiest u de leden van de gemeenteraad. 
Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de 
keuzes die er binnen uw gemeente worden ge-
maakt. De kandidaten met de meeste stemmen 
komen als raadslid in de gemeenteraad. 

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraads-

verkiezingen. Op maandag 14 en dinsdag 15 
maart zijn in onze gemeente ook al een aantal 
stemlokalen open. 

• Harmoniezaal Mheer, Dorpsstraat 1, Mheer.
• Gemeentehuis, Amerikaplein 1, Margraten.
• ’t Keerhoes, Limburgerstraat 78, Cadier en 
 Keer. 
• Restaurant de Grenedeer, Rijksweg 41, 
 Gronsveld.
• Zaal K.O.H., Prins Bernhardstraat 4, Eijsden.

De stemlokalen zijn open van 7.30 - 21.00 uur.
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u uw 
stempas. Met deze pas (en uw identiteitsbewijs)
kunt uw stem uitbrengen bij één van de stem-
bureaus. 

Verdeling van de zetels
Het gemeentelijk centraal stembureau verdeelt 
de zetels en restzetels over de partijen. Dit ge-
beurt op basis van de uitgebrachte stemmen. 
Na de verdeling van zetels over de partijen, stelt 
het centraal stembureau op 21 maart vast wel-
ke kandidaten zijn gekozen. Dit gebeurt in een 
openbare zitting. De gemeente publiceert het
 proces-verbaal op www.eijsden-margraten.nl.
Na de bekendmaking van de uitslag controleert 
de gemeenteraad of de benoemde kandidaten 
aan de eisen voor het lidmaatschap voldoen 
(het geloofsbrieven onderzoek). Op woensdag 
30 maart is de eerste raadsvergadering van de 
nieuw gekozen gemeenteraad. 

Verkiezingen 2022
Aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2022 doen 5 lijsten (partijen) mee. Op deze 
lijsten staan in totaal 72 kandidaten. Het 
Centraal stembureau heeft op 4 februari 2022 
deze lijsten goedgekeurd. De lijstvolgorde is:
1. CDA 
2. EML
3. PRO / P.v.d.A. / GROENLINKS 
4. VVD
5. ODE

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Iedere vier jaar zijn in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag
16 maart 2022. De voorbereidingen bij de partijen en bij de gemeente zijn in volle gang. De komende weken delen wij meer 
informatie over de gemeenteraad en delen de partijen hun ideeën over de thema’s Wonen, Zorg en Veiligheid. Ook krijgt u meer 
informatie over het stemmen op 14, 15 en 16 maart. 

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.



Nieuw woonzorgcentrum in 
Gronsveld 
Aan de Keerderweg in Gronsveld start 
binnenkort de bouw van een klein-
schalig woonzorgcentrum. Hier creëert 
Envida een nieuw thuis voor 36 bewo-
ners die om gezondheidsredenen niet 
meer zelfstandig kunnen wonen. Ook 
worden er 20 zorgwoningen gebouwd.

Bijzondere samenwerking
Het woonzorgcentrum wordt gebouwd op een 
nu nog braakliggend terrein. Tussen sporthal ’t 
Vroendel, het gebouw van Talent en het Streek-
museum en de tuinen van heemkundevereni-
ging Grueles. Hierdoor ontstaat aan de rand 
van Gronsveld een omgeving waar het goed 
wonen, werken, leren en recreëren is. 
De nieuwbouw vormt het startsein voor een 
bijzondere samenwerking tussen Grueles, 
Talent, de sporthal, Fysiotherapie Gronsveld en 
zorgorganisatie Envida.

Gemeente Eijsden-Margraten is zeer verheugd 
over de plannen en de bijzondere samenwer-
king. De ontwikkelingen aan de Keerderweg 
zorgen voor een positieve verandering van het 
gebied waar eerder scholen gevestigd waren. 
De gemeente draagt haar steentje bij in de 
openbare ruimte. Deze wordt grondig aange-
pakt en aangepast aan de ontwikkelingen.

Kleinschalig (t)huis
De 36 bewoners van het woonzorgcentrum
wonen straks in drie kleinschalige groeps-
woningen. Gelegen in een mooie groene omge-
ving, tussen het Savelsbos en de dorpskern. Bij 
de opzet en de inrichting van de drie groeps-
woningen vormt huiselijkheid een belangrijk 
uitgangspunt. Het motto is: ‘net zoals thuis, 
maar dan in een ander huis’. De bewoners de-
len een gezamenlijke huiskamer op de begane 
grond. Daarnaast hebben zij een eigen studio 
met slaapkamer en badkamer op de eerste of 
tweede verdieping.

Bijzondere samenwerking aan de Keerderweg in Gronsveld

Stelt u zich het volgende eens voor: bewoners 
van Envida steken hun handen uit de mouwen 
in de moes- en kruidentuin van Grueles of 
helpen bij de verzorging van de schapen. 
Jongeren van Talent serveren hapjes in het 
woonzorgcentrum. Zij helpen bij het restaure-
ren van oude werktuigen in het Streekmuseum.
Mensen van alle leeftijden zijn volop in be-
weging in sporthal ’t Vroendel. Wie daar baat 
bij heeft, ondergaat therapie bij Fysiotherapie 
Gronsveld.



Bekendmakingen verkeersbesluiten

In de Dorpstraat, ter hoogte van huisnummer 
27, plaatst de gemeente een dubbel laad-
station voor het openbaar opladen van 
elektrische auto’s. Daarom plaatsen we ook de 
verkeersborden E1000 (oplaadpunt). 

Plaatsen dubbel laadstation 
Dorpstraat in Noorbeek

In de Sint Jozefstraat, ter hoogte van huis-
nummer 114, gaat de gemeente paaltjes op 
de weg verplaatsen. Dit doen we om de weg 
toegankelijk te maken voor omwonenden. 

Inzage
Beide verkeersbesluiten liggen van 10 februari 
voor een periode van zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis. Wij kunnen u de stukken ook 
digitaal aanbieden of kijk op 
www.officiele-bekendmakingen.nl. 
Voor inzage of meer informatie kunt u bellen 
met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 
043 458 8488. 

Eijsden-Margraten, 9 februari 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox

Verplaatsen paaltjes 
St. Jozefstraat in Oost Maarland

Een brandend haardvuurtje vinden veel 
mensen gezellig. Helaas is de rook slecht 
voor het klimaat en ongezond voor u en 
uw omgeving. 

Gezondheidsklachten
Bij de verbranding van hout komen schadelijke 
stoffen vrij, zoals (ultra)fijn stof, PAK’s, benzeen 
en koolmonoxide. Houtrook is voor iedereen 
ongezond, maar vooral mensen met COPD, 
astma, bronchitis en gevoelige luchtwegen kun-
nen veel last hebben van rook en (onzichtbare) 
verbrandingsgassen. Wij vragen u om hiermee 
rekening te houden. Dit kan gezondheidsklach-
ten en overlast bij mensen in de omgeving 
voorkomen.

Regels voor houtkachels
Houtkachels zijn (nog) niet verboden, maar 

worden wel steeds meer gereguleerd.
Nieuwe kachels en installaties vallen onder het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) met 
technische bouwregels voor (hout)kachels. Denk 
aan eisen voor de afvoer van rook en de toevoer 
van verbrandingslucht. En vanaf 2022 gelden 
voor nieuwe kachels Europese producteisen. 

Tips om overlast te beperken
Wilt u rekening houden met uw buren? Met 
de volgende tips helpt u met het beperken van 
overlast:
• Gebruik alleen droog, schoon en ongeverfd 
 hout (het stoken van geverfd hout is verbo-
 den via de Wet milieubeheer);
• De uitlaat van de schoorsteen bevindt zich 
 minimaal 0,5 m boven de nok;
• De schoorsteen wordt minimaal 1 maal per 
 jaar geveegd;

• Stook niet bij mist of windstil weer (kijk 
 op www.rivm.nl/stookalert voor het actueel 
 stookalert);
• Een houtkachel die wordt geïnstalleerd, 
 voldoet aan de toepasselijke EN-norm.

Kijk voor meer informatie op 
www.iplo.nl/thema/lucht/ of www.stookwijzer.nu.

Overlast houtrook bij stoken van hout


