
 Uitgelicht: hogere subsidies voor verduurzaming in 2022

De overheid heeft de subsidie voor 
verschillende energiebesparende maat-
regelen verhoogd. In combinatie met 
de hoge energieprijzen maakt het de 
investering in uw wooncomfort snel de 
moeite waard.

Extra subsidie voor isolatie en 
warmtepomp
Zowel de subsidie voor verschillende isolerende 
maatregelen als de aankoop van een warmte-
pomp is verhoogd. Bij woningisolatie komt u 
in aanmerking voor (ISDE-)subsidie wanneer u 
voor 2 verschillende vormen, bijvoorbeeld 
dak- en spouwmuurisolatie, kiest of een 
combinatie met een warmtepomp of aansluiting 
op een warmtenet. In 2022 is de subsidie voor 
isolatie met de helft verhoogd, waardoor u 
ongeveer 30% van de kosten terugkrijgt!

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

Starten met verduurzamen
Om u te helpen met het verduurzamen van de 
woning werken wij samen met Volta Limburg. 
Onder de noemer ‘PlusJeHuis’ bieden zij een 
service voor huiseigenaren die aan de slag 
willen met energiebesparing en duurzame 
energieopwekking. 
Wilt u gratis advies passende bij uw woning en 
wensen? Ga voor meer informatie naar 
www.voltalimburg.nl/energie-besparen/plusje-
huis/eijsden-margraten/. 

Uitnodiging! Dagboek van een 
herdershond 
Albert Verlinde Producties en Toneelgroep 
Maastricht presenteren vanaf eind april de 
musical ‘Dagboek van een Herdershond’. De 
gelijknamige tv-serie is destijds opgenomen in 
Eijsden-Margraten. 
Wij roepen inwoners daarom op ideeën te 
ontwikkelen die het dagboek weer tot leven 
brengen. Er komt een wandel- en fietsroute 

Kort nieuws

langs de filmlocaties van toen. Deze route gaan 
we vanaf april verrijken met initiatieven van 
inwoners, verenigingen en ondernemers. Denk 
aan muziekvoorstellingen, horeca arrange-
menten en foto-presentaties. De gemeente 
stelt een budget beschikbaar voor passende 
ideeën. Onlangs was de eerste, veelbelovende, 
denksessie met inwoners. Wilt u ook meedoen? 
Omschrijf dan kort uw idee en stuur dit naar: 
buurtcoach@eijsden-margraten.nl.  

“Eijsden-Margraten is een gemeente met vele 
culturele tradities die mensen verbinden en 
grenzen doen vervagen. Eén van die kenmer-
kende tradities is carnaval. Een feest dat we 
jaarlijks drie dagen lang vieren in onze ge-
meente en ver daarbuiten. Helaas kunnen we 
ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen 
dit volksfeest niet zo uitbundig vieren als we 
gewend zijn. Wat de coronamaatregelen straks 
ook zijn, we kunnen sowieso met carnaval 
samen de vlag uithangen. Doet u mee?”

Oproep: “Samen hangen 
we de vlag uit” 

Is het u wel eens overkomen? U bent 
gehaast en u vergeet of verliest iets. 
Het kan ook zo maar zijn dat u iets 
gevonden heeft. Gevonden of verloren 
voorwerpen. Nicole Kusters, mede-
werkster KlantContactCentrum (KCC), 
vertelt wat u kunt doen:

Wat doe ik als ik iets heb gevonden?  
“U kunt dit melden via 
www.verlorenofgevonden.nl. Met uw hulp is 
de kans groot dat het voorwerp weer terug 
komt bij de rechtmatige eigenaar.”

Wat doe ik met het gevonden voor-
werp? 
“U kunt het voorwerp thuis bewaren of bij 
uw gemeente inleveren. Voor gevonden 
reisdocumenten en rijbewijzen is het verplicht 
deze in te leveren bij een gemeente.”

Wat doe ik als ik iets heb verloren? 
“Via de website www.verlorenofgevonden.
nl vindt u een overzicht van gevonden voor-
werpen. Staat uw voorwerp er niet bij? Maak 
dan via deze website een melding van verlies. 
Kijk regelmatig de gevonden voorwerpen na, 
mogelijk komt er later een melding binnen.”

“Heeft u hulp nodig bij het online zoeken of 
registreren van een voorwerp? Neem dan 
contact op met het KCC via het algemeen 
telefoonnummer 043 458 8488. Wij helpen u 
graag.” 

Burgemeester Sjraar Cox hijst de vlag.



Lijst 1 CDA 
Nr Naam Woonplaats

1  Steijns - Huids, N.H.G.M. (Nadine) (v)  Banholt 
2  Custers, J.E.M. (Jos) (m)  Sint Geertruid 
3  Jacobs, G.J.M. (Gerry) (m)  Eijsden 
4  Opreij, A.M.M.H. (Armand) (m)  Mheer 
5  Ritzen, R.A.L.W. (Roger) (m)  Eijsden 
6  Hendriks, P.A.F.J. (Peter) (m)  Margraten 
7  Oostenbach, J.P.M. (Jos) (m)  Cadier en Keer 
8  Debie, E.S.H.J. (Erwin) (m)  Noorbeek 
9  Duits, N.M.A.M. (Niels) (m)  Eijsden 
10  Dreessen, I.G.J. (Ivan) (m)  Bemelen 
11  Duits, P.J.S. (Pieter) (m)  Eijsden 
12  George, R.A.J.W. (Ronald) (m)  Cadier en Keer 

Lijst 2 Eijsden Margraten Lokaal (EML) 
Nr Naam Woonplaats

1  Piatek, C.A.C.N. (Chris) (m)  Eijsden 
2  Eerlingen, C.A.M. (Chayenne) (v)  Gronsveld 
3  Nelissen, J.A.M. (John) (m)  Sint Geertruid 
4  Janssen, R.V.J. (René) (m)  Margraten 
5  Hermans, R.J.M. (Rob) (m)  Banholt 
6  Coninx, S. (Sander) (m)  Eijsden 
7  Vaessens, S.N.P. (Sander) (m)  Mheer 
8  Geelen, R.J.M. (Roger) (m)  Cadier en Keer 
9  Bongaerts, E.J.M. (Erik) (m)  Gronsveld 
10  Meertens, R.J.B. (Roy) (m)  Eijsden 
11  Deliège - Steijns, M.M.W. (Marjo) (v)  Margraten 
12  Leenders, A.J.M.M. (Maurice) (m)  Eijsden 
13  Erkamp, F.H.A.M. (Frans) (m)  Eijsden 
14  Defesche, M.C.J.E. (Max) (m)  Bemelen 
15  Pachen, C.H.M. (Christel) (v)  Margraten 
16  Gerritsen, M.J.G. (Mark) (m)  Eijsden 
17  Rostamzada, F. (Freshta) (v)  Cadier en Keer 
18  Gubbels, M.M.G. (Maureen) (v)  Eijsden 
19  Paquaij, G.J.P.M. (Gaston) (m)  Eijsden 
20  Lahou, J.M.M. (Maurice) (m)  Eijsden 
21  Nelissen, M.G.R. (Milou) (v)  Sint Geertruid 
22  Janssen, M.C.F. (Michel) (m)  Eijsden 
23  Mosselman - Rousch, R.E.P.G.M. (Rosalie) (v)  Eijsden 
24  Baars, L.G.M. (Leo) (m)  Eijsden 
25  Damzo, W.W.L. (Lambert) (m)  Gronsveld 

Lijst 3 PRO / P.v.d.A. / GROENLINKS 
Nr Naam Woonplaats

1  Quellhorst, S. (Sjanne) (v)  Gronsveld 
2  Blezer, W.V.M. (Wiel) (m)  Margraten 
3  Boon, F.E. (Franklin) (m)  Noorbeek 
4  Hanssen, C.H. (Cor) (m)  Margraten 
5  Mourmans, R.E.E. (Ron) (m)  Cadier en Keer 
6  Corsten, P. (Paula) (v)  Mheer 
7  Peters, P.L.G. (Peter) (m)  Noorbeek 
8  Gilissen, J.H.M. (Jef) (m)  Eijsden 
9  Sepp, M.R.C. (Marianne) (v)  Gronsveld 
10  Van Wissen, J.W.M. (Jef) (m)  Margraten 
11  Debeij, J.E.P. (Jean) (m)  Margraten 
12  van den Abbeele, E.P.M.A. (Bets) (v)  Gronsveld 
13  Vriens, J.M. (Jacques) (m)  Gronsveld
 

Lijst 4 VVD 
Nr Naam Woonplaats

1  Weling, J.L.J.M. (Jan) (m)  Gronsveld 
2  Thomassen, J.A.W. (Jean) (m)  Margraten 
3  den Os, W. (Wim) (m)  Eijsden 
4  Ramakers, J.A.M. (Hanneke) (v)  Eijsden 
5  Dreessen, J.M.G. (Jannie) (m)  Eijsden 
6  Laugs, F.J. (Fabian) (m)  Eckelrade 
7  Brauers, P.A.A. (Paul) (m)  Eijsden 
8  Bastiaens, R.M.M. (Roger) (m)  Eijsden 
9  Vissers, T.M.D. (Tom) (m)  Gronsveld 
10  Haijen - Van de Weert, M.J.H. (Marion) (v)  Gronsveld 
11  Warnier, E.J.J.M. (Emiel) (m)  Eijsden 
12  van den Akker, J.P. (Joost) (m)  Eijsden 
13  Bolster, J.G.E.M. (Jan) (m)  Mheer 
14  Meijer, A.W. (André) (m)  Eijsden 
15  Willems, G.H.G. (Ger) (m)  Eijsden 

Lijst 5 ODE  
Nr Naam Woonplaats

1  Koene, H.A.C. (Hanneke) (v)  Noorbeek 
2  Joosten, J.M.E.H. (Joëlle) (v)  Eijsden 
3  Bams, S.A.W. (Sven) (m)  Eijsden 
4  van der Horst, A. (Annelies) (v)  Eckelrade 
5  Croes, S. (Sander) (m)  Cadier en Keer 
6  Kienhuis - Smits, C.J.M. (Karien) (v)  Margraten 
7  Janssen - Rutten, M.H.J. (Maria) (v)  Eijsden 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 

Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, gelet op 
artikel I 17 van de Kieswet, maakt bekend dat voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidaten-
lijsten zijn ingeleverd:

Eijsden-Margraten, 4 februari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten,

drs. G.J.M. Cox



1.  CDA 
 Jos Oostenbach, lijst 1 nummer 7

Wij zijn een inclusieve gemeente
We staan voor een inclusieve gemeente waarin 
iedereen deelneemt. Door doelgroepen op te 
noemen sluiten we automatisch doelgroepen 
uit en dat is niet wat wij willen. Door om te zien 
naar elkaar, kan iedereen het verschil maken in 
het leven van een ander. De gemeente zorgt met 
compassie voor onze inwoners die hulp of een 
vangnet nodig hebben. Ook in deze tijd waar 
we nu in zitten rondom corona en de tijd die we 
tegemoet gaan na corona. Daarbij is het zaak 
dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen. Eenzaamheid wordt aangepakt en ons 
motto is beter voorkomen dan genezen, daarom 
zetten wij ook in op gezond leven, bewegen en 
sport. 

Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de WMO en de 
jeugdzorg. Dit vormt een serieus deel op onze 
begroting. Wij staan er voor dat de kwaliteit 
van de jeugdzorg en WMO gehandhaafd blijft, 
maar moeten constant op zoek blijven naar 
het betaalbaar houden van deze zorg. Dit doen 
we o.a. door slimmer in te kopen en vooral de 
regie in eigen hand te houden. Op deze manier 
houden we de regie over de zorg die we bieden 
en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Wij 
gaan er voor om de kwaliteit van de zorg op peil 
te houden. Voor iedereen. Mantelzorgers, 
ouderenorganisaties en huiskamerprojecten 
blijft de gemeente financieel waarderen en sti-
muleren. Wij verhogen daarom het mantelzorg-
compliment naar € 100.000,-

Iedere vier jaar zijn in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 
16 maart 2022. De komende weken delen wij meer informatie over de gemeenteraad en delen de partijen hun ideeën over de 
thema’s Wonen, Zorg en Veiligheid. Het thema van deze week: ZORG.

2. EML 
 Chayenne Eerlingen, lijst 2 nummer 2

Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. 
Inzetten op positieve gezondheid is belangrijk. 
De gemeente heeft een faciliterende rol om 
onze inwoners te helpen met de fysieke, emoti-
onele en sociale uitdagingen in het leven om te 
kunnen gaan waarbij zij zelf zoveel mogelijk de 
regie voeren. 

In Eijsden-Margraten moeten we blijven streven 
voor een inclusieve samenleving, waar iedereen 
mee doet ongeacht achtergrond, overtui-
ging, seksuele geaardheid, leeftijd of fysieke 
gesteldheid en daarbij heeft de gemeente een 
belangrijke taak.
De gemeente moet zorg dragen voor voldoende 
algemeen toegankelijke voorzieningen, maar 
ook zeker oog hebben om maatwerk te leveren 
in situaties waar dit nodig blijkt.
Een stabiele en leefbare omgeving creëren voor 
ons allemaal, waarbij we ons blijven inzetten 
om armoede en eenzaamheid tijdig te signale-
ren en te bestrijden, vooral door onder andere 
duidelijke voorlichting, dagbesteding maar 
vooral door het bespreekbaar te maken. 
Bij een stabiele en veilige omgeving voor 
iedereen hoort ook dat de gemeente in staat is 
om goede passende zorg voor (jonge) gezinnen, 
met ingewikkelde meervoudige problematiek, 
aan te bieden. Het streven moet blijven te 
werken met één vast aanspreekpunt (regisseur) 
vanuit het Sociaal Team.

Ook de mantelzorgers in de gemeente verdienen 
onze onverdeelde aandacht en worden gewaar-
deerd en ondersteund waar nodig. Daarbij moet 
er aandacht blijven voor de informele zorg en 
snelle respijtzorg, zodat mantelzorgers tijdelijk 
kunnen worden ontlast.

3. PRO 
 Sjanne Quellhorst, lijst 3 nummer 1

Er wordt gezegd dat er moet worden bezuinigd 
op de zorg. Maar dat is niet zo makkelijk ge-
daan. Want achter de “kostenposten” schuilen 
mensen met verhalen. En die mensen moeten 
gehoord worden.
 
Een van de dingen waar nu op bezuinigd wordt 
is de mantelzorg. Ik vind dat we daar niet op 
moeten bezuinigen, want mantelzorgers zijn 
juist degenen die de professionele zorgdragers 
ontlasten. Hoewel je dus aan de voorkant hier 
geld aan uitgeeft, bespaar je aan de achterkant 
juist geld voor andere zorgmedewerkers. 

Ook deze mantelzorgers hebben hun eigen 
verhaal. Zij dragen met liefde en toewijding de 
zorg voor hun naasten. Maar mantelzorgers 
moeten dit combineren met hun eigen baan en 
privé leven. Daarom hebben zij het nodig om 
soms niet bezig te zijn met hun mantelzorg-
taken, even wat rust en tijd voor hunzelf, of hun 
baan, of hun gezin. En dan daarna weer alle 
aandacht voor het zorgen. Zo kunnen wij helpen 
de mantelzorgers te ontzorgen, die op hun beurt 
weer de zorg ontlasten. PRO wilt zich in de 
gemeenteraad inzetten voor de mantelzorgers, 
zodat zij hun belangrijke taak kunnen volhou-
den met de zorg en aandacht die iedereen 
verdient.

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 



4. VVD 
 Jean Thomassen, lijst 4 nummer 2

ZORG: een warm hart voor iedereen die 
mee wil doen!

Ouderenzorg
De VVD steunt initiatieven van vrijwilligers 
zoals de ‘Hoeskamers’ en de informele zorg. Uit 
eigen ervaring weet ik wat voor een positieve 
impuls dit vrijwilligerswerk geeft.  Niet alleen 
degenen die er gebruik van maken, maar ook 
de vrijwilligers krijgen energie ervan! In onze 
gemeenschap wonen veel ouderen, die graag 
deel blijven uitmaken van het sociale leven. 
Ook nieuwe initiatieven hiervoor steunen wij. 
Gemeenschapszin moet beloond worden!

Mantelzorg
Veel mensen in onze gemeente doen een beroep 
op mantelzorg. Mantelzorg is waardevol voor 
onze samenleving en iets om trots op te zijn. 
Om deze vrijwilligers een keer in het zonnetje te 
zetten, is er het mantelzorgcompliment. Dit is 
een waardering voor mensen die zich langdurig 
belangeloos inzetten voor een ander. Onze 
mening: het mantelzorgcompliment moet 
blijven en actief worden uitgedragen.

Jeugdzorg
Ouders en kinderen met een probleem kunnen 
hulp zoeken bij jeugdzorg, maar de wachtlijsten 
lopen nog steeds op. Dit is niet verantwoord. 
De VVD wil dat een gezin met een zorgvraag 
één vaste hulpverlener krijgt waarmee een 
vertrouwensband kan ontstaan. Wij willen dat 
jeugdzorg dicht bij huis te vinden is. Gemeenten 
voeren deze taak het beste uit, maar moeten 
daarvoor wel genoeg geld krijgen van Den Haag.
Als lokale VVD zullen we hier een krachtig 
signaal over afgeven, hopelijk gesteund door 
een sterke, zorgzame coalitie!

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

5. ODE 
 Sven Bams, lijst 5 nummer 3

ODE vindt dat zorg goed geregeld moet 
zijn, op een manier die mensen in hun 
waarde laat. Zorg voor elkaar is vanzelf-
sprekend, maar mag niet de stok zijn 
waar de betaalde zorg op leunt. Mantel-
zorgers verdienen een goede onder-
steuning en waardering. 

Iedereen wordt ouder, dat houd je niet tegen, en 
ouder worden betekent tegen grenzen op lopen. 
Niet zelden betekent dit dat je op den duur hulp 
nodig hebt. Dat is moeilijk, want wie is nou 
graag een ander tot last. Zorg moet zo geregeld 
zijn dat degene die hulp ontvangt, dat zonder 
ongemak kan doen. Mantelzorgers hebben een 
zware taak die al te vaak als vanzelfsprekend 
wordt gezien, omdat ze meestal voor dierbaren 
zorgen. Waardering kun je op een heleboel ma-
nieren uiten, maar ook mantelzorgers hebben 
rust nodig en ruimte voor een eigen leven. Daar 
heb je als overheid een taak in. 

Jeugdzorg is het financiële zorgenkindje van 
de gemeente. Waar komt dat door? Voorkomen 
is beter dan genezen, dus zoek je naar wat de 
jeugd nodig heeft om gezonder en weerbaarder 
te worden? Elkaar vooral, en beweging. In de 
coronaperiode zijn nogal wat kinderen en jonge-
ren vereenzaamd of depressief geworden door 
gesloten scholen, overmatig gamen, weinig 
buitenspelen, of nauwelijks teamsport. Je bent 
maar één keer jong. ODE wil voor iedereen een 
zorgeloze jeugd en een fijne oude dag. 

Als stemgerechtigde inwoner kiest u de leden 
van de gemeenteraad. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen stemt u op een kandidaat van een 
van de politieke partijen. Hoe meer stemmen op 
de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, 
hoe meer zetels een partij krijgt. Een zetel is een 
plek in de gemeenteraad. 

De gemeenteraad is een vertegenwoordiging 
van het volk. Elke vier jaar stemmen we voor 
nieuwe raadsleden. De kandidaten met de 
meeste stemmen krijgen de taak om als raadslid 
op te komen voor de belangen van inwoners. 
Door te stemmen heeft u invloed op de plannen 
voor de komende jaren. De gemeente gaat 
over veel zaken bij u in de buurt. Denk aan 
woningbouw, sportvoorzieningen, parkeren, het 
OV, onderwijs en de (jeugd)zorg. Ook beslist de 
gemeenteraad over de hoogte van een aantal 
belastingen.

Raadsvergaderingen 
Bijna iedere maand neemt de raad besluiten in 
een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering 
komen verschillende raadsvoorstellen aan bod. 
Vaak over uiteenlopende onderwerpen. De 
raadsleden bestuderen elk voorstel grondig en 
vormen er een mening over. Daarbij houdt ieder 
raadslid rekening met de mening van de inwo-
ners van Eijsden-Margraten. Uiteindelijk beslist 
de gemeenteraad over elk voorgesteld plan. 

En de 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 gemeente-
raad doet belangrijk werk, maar leeft en woont 
gewoon tussen zijn inwoners. Belangrijk is dat 
een raadslid altijd het algemeen belang voorop 
heeft staan.

Meer informatie over de gemeenteraad leest u 
op www.eijsden-margraten.nl/bestuur/gemeen-
teraad. 
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Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten 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 Groot Welsden 
72-72a Margraten, gewijzigd heeft vastgesteld 
(planidenficatienummer
NL.IMRO.1903.BPBUI6269EW72-VG01).
 
Het bestemmingsplan voorziet in het her-
bestemmen van een Rijksmonumentale hoeve, 
waarin voorheen een agrarisch bedrijf gevestigd 
was, naar een reguliere burgerwoning en het 
toevoegen van maximaal drie huurwoningen en 
vier recreatiewoningen aan de bestaande hoeve 
op het adres Groot Welsden 72-72a. 

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bij-
behorende stukken liggen vanaf donderdag 
17 februari 2022 tot en met woensdag 
30 maart 2022 ter inzage in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in 
het bestemmingsplan kunt u contact opnemen 
met het KlantContactCentrum, telefoonnummer

Vastgesteld bestemmingsplan Groot Welsden 72-72a Margraten

14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde 
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken 
zijn tevens te raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl en op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPBUI6269EW72-VG01.

Belanghebbenden en andere (rechts)personen 
die tijdig een zienswijze bij het college naar vo-
ren hebben gebracht alsmede belanghebbenden 
die geen zienswijze naar voren hebben gebracht 
kunnen binnen de termijn van de terinzage-
legging tegen het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan beroep instellen. Beroep kan 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn afloopt, 
tenzij binnen deze termijn - naast het indienen 
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.

Eijsden-Margraten, 16 februari 2022 

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox


