
 Uitgelicht: kleurrijk en sfeervol Amerikaplein

De groenvoorzieningen naast het 
gemeentehuis aan de Eijkerweg en 
Amerikaplein in Margraten gaan we in 
fases aanpakken. Als gemeente streven 
we naar een plantsoen dat bijdraagt 
aan een grote diversiteit planten en 
kleuren. Het geheel brengt meer sfeer 
en uitstraling in de omgeving. Zo kunnen 
aanwonenden en bezoekers van het 
Amerikaplein straks genieten van deze 
groene en sfeervolle locatie in het hart 
van Margraten.

Groene keuze
Ook de bijen kunnen van april tot oktober maxi-
maal profiteren van al dat lekkers. Daarnaast 
heeft de beplanting een positief effect op het 
klimaat. De bodem houdt zo beter water vast 
wat weer verkoelend werkt in warme perioden.

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

Ontwerp
Een eerste concept ontwerp willen we graag 
aan u presenteren. Op www.eijsden-margraten.nl/
nieuws kunt u het ontwerp zien. Heeft u tips of 
ideeën om tot een nog beter ontwerp te komen? 
Neem dan contact met ons op via 
info@eijsden-margraten.nl.

Advertenties en vermeldingen 
gemeentegids
De gemeente krijgt meldingen van bedrijven en 
organisaties die benaderd zijn om te adverteren 
in een gemeentegids. Het staat iedereen vrij om 
een eigen gids of magazine uit te brengen. 
De gemeente Eijsden-Margraten heeft geen 
opdracht uitgezet voor het maken van een 
nieuwe officiële gemeentegids.

Kort nieuws

Gewijzigde openingstijden 
maandag 28 februari en dinsdag 
1 maart
Carnavalsmaandag en -dinsdag zijn lokale 
feestdagen. Het gemeentehuis in Margraten en 
het servicepunt in Eijsden zijn dan gesloten. De 
verplichte aangifte geboorte of overlijden kunt 
u op deze dagen digitaal regelen via de website 
www.eijsden-margraten.nl.

Lang was er onzekerheid: gaat carnaval wel 
of niet door? Dinsdag 15 februari gaf minister 
Kuipers duidelijkheid. Het land gaat weer 
open, het vieren van carnaval is mogelijk. 
Diverse carnavalsverenigingen zijn druk 
bezig met het organiseren van een optocht, 
artiestenparade of andere activiteit. Voorgaan-
de jaren publiceerden wij in De Etalage een 
overzicht van de optochten en bijbehorende 
wegafsluitingen. Dit jaar is dat door het korte 
tijdsbestek niet mogelijk. Kijk op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws voor de 
actuele informatie. 

In beeld: 
Carnavalsactiviteiten 

Rookmelders moeten al sinds 2003 in 
alle nieuwe woningen geïnstalleerd 
worden. Vanaf 1 juli 2022 is dit ook in 
oudere woningen verplicht. 
Benoît Smeets, kazernechef Margraten 
en Mheer-Banholt, vertelt ons meer:

Wat is het doel van een rookmelder?
“De meeste slachtoffers bij brand vallen door 
het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u 
niets, uw neus werkt niet. Alleen uw gehoor 
werkt nog. Als bijvoorbeeld een elektrisch 
apparaat  kortsluiting maakt en brand veroor-
zaakt, wordt u van de rooklucht niet wakker. 
Doordat rook veel giftige gassen bevat, raakt 
u snel in een diepe bewusteloosheid. Daarom 
zijn rookmelders van levensbelang. En niet 
alleen als u slaapt! Hoe sneller u een brand 
ontdekt, des te meer tijd u heeft om uw huis 
veilig te verlaten.” 

Waar plaats ik een rookmelder?
“Rookmelders zijn vanaf 1 juli verplicht op 
iedere verdieping zoals in de hal en op de 
overloop. Het is nog beter om melders op 
te hangen in alle ruimten waar brand kan 
ontstaan.” 

Waar vind ik meer informatie?
“Voor rookmelders gaat u naar de website 
www.brandweer.nl/brandveiligheid/
rookmelder. Meer informatie over plaatsings-
advies leest u op www.rookmelders.nl.” 



Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de omgevings-
vergunning voor het brandveilig gebruiken van 
het pand op het perceel Gasthuis 73A 
6268NN Bemelen ter inzage ligt.

Inzage
De beschikking en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo vanaf 24 februari 2022 ter inzage in 
het gemeentehuis. Wij kunnen u de stukken 
ook digitaal aanbieden. Voor inzage en nadere 
informatie kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum, telefoonnummer 
043 458 8488. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand op het 
perceel Gasthuis 73A 6268 NN Bemelen

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/bestuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een elektroni-
sche 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 dagteke-
ning; een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep/verzoek is gericht; de gronden 
van het beroep/verzoek.

Eijsden-Margraten, 23 februari 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgermeester, Sjraar Cox

Gemeente Eijsden-Margraten lanceert de aardgasvrijchecker 

Een uniek aardgasvrij-perspectief 
voor ieder adres

Gemeente Eijsden-Margraten gaat in-
woners helpen om aardgasvrij(-ready)* 
te worden. Vanaf vandaag kunnen 
inwoners gebruik maken van de unieke 
‘aardgasvrijchecker’ via 
www.aardgasvrijchecker.nl. Met deze 
simpele online webpagina kunnen 
inwoners aan de hand van hun post-
code en huisnummer advies krijgen over 
de verduurzaming van hun woning of 
bedrijfspand. 

Iedereen kan besparen
“Duurzaamheid is een thema’s dat iedereen 
raakt. Wij kunnen allemaal iets bijdragen en 
tegelijkertijd zelf profiteren van de voordelen 
van een duurzaam huis. De landelijke overheid 
zet vooral in op duurzaamheidssubsidies. Als 
gemeente verstrekken wij aanvullend leningen 
tegen 1% rente. Hiermee krijgen inwoners meer 
kans om hun woning duurzamer te maken en 
zelf te profiteren van een lagere energierekening.
De aardgasvrijchecker helpt inwoners met het 
vinden van betaalbare, haalbare en realistische 
stappen om hun woning of bedrijfspand te ver-
duurzamen,” aldus aldus wethouder duurzaam-
heid en financiën Jos Custers. 

Uniek advies voor ieder adres 
De aardgasvrijchecker geeft voor ieder adres 
een uniek advies. De ene inwoner krijgt direct 
een elektrische warmtepomp aangeraden. 
Een andere inwoner krijgt het advies om eerst 
meer te isoleren. De gegevens voor het advies 

zijn afkomstig uit de gegevens waarmee de 
Transitievisie Warmte in de gemeente tot stand 
is gekomen.
Het advies aan inwoners bestaat uit drie 
onderdelen. Als eerste krijgen inwoners te 
zien of en hoe ze aardgasvrij kunnen worden. 
De mogelijke uitkomsten zijn: een elektrische 
warmtepomp, een hybride warmtepomp (een 
cv-ketel en warmtepomp) of isoleren. Daarna 
krijgen inwoners een voorbeeldberekening te 
zien. Door de hoge gasprijzen is het verduur-
zamen van de woning financieel interessanter 
geworden. Tot slot wordt doorverwezen naar 
andere behulpzame initiatieven waar inwoners 
terecht kunnen. Bijvoorbeeld de woningscan 
van PlusJeHuis, Dubbel Duurzaam, zonnepane-
len via het project Zorgeloos Zonnepanelen of 
een duurzaamheidslening. Meer informatie over 
deze initiatieven leest u op 
www.eijsden-margraten.nl/duurzaam.  

Snel en makkelijk 
Met de aardgasvrijchecker hoopt de gemeente 
inwoners snel en eenvoudig te kunnen helpen. 
Doordat alleen postcode en huisnummer inge-
vuld hoeven te worden, krijgen inwoners snel 
hun persoonlijk advies te zien. Op deze manier 
hoopt de gemeente direct invulling te kunnen 
geven aan de uitkomsten van de Transitievisie 
Warmte. Deze visie werd eind 2021 vastgesteld. 
Hier werd geconcludeerd dat in de gemeente 
met name individuele aardgasvrij-alternatieven 
kansrijk zijn. De gemeente wil inwoners dus 
informeren over en helpen bij het zetten van 
individuele stappen.

* Aardgasvrij betekent dat er niet langer 
aardgas wordt gebruikt in de woning. Aardgas-
vrij-ready betekent dat de woning door middel 
van isolatie geschikt wordt gemaakt om later 
aardgasvrij te kunnen worden.



1.  CDA 
 Roger Ritzen, lijst 1, nummer 5

Wat is ‘Veiligheid’ en hoe zit dat in Eijsden-
Margraten. Op de website 
www.waarstaatjegemeente.nl bij het thema 
‘Openbare orde en Veiligheid’ vind je een aantal 
begrippen die je een idee geven wat onder 
‘Veiligheid’ kan worden verstaan. Inbraken, 
diefstal en criminaliteit zijn daar onderdeel van. 
Een veilige thuisomgeving, sociale veiligheid 
en een veiligheidsbeleving zijn minder tastbaar. 
Ook geluidshinder draagt bij tot een gevoel van 
veiligheid. 

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen en 
vooral veilig zijn. De directe oorzaak van een 
onveilig gevoel is de toename van kleine 
geweldsmisdrijven en overlast. Mensen gaan 
zich daardoor niet alleen onveiliger voelen op 
straat en in de woonomgeving, maar ook in de 
huiselijke kring. Meer toezicht op straat en de 
inzet van de wijkagent is ons antwoord.

De ligging aan de landsgrens speelt een rol bij 
ons gevoel van veiligheid. Tegen criminaliteit en 
drugsoverlast treden we hard op. Maar ook de 
dreiging van een Biomassacentrale in Lixhe en 
windmolens aan de andere zijde van de grens 
leiden tot een onveilig gevoel. De CDA fractie 
nam het initiatief om het plaatsen van windmo-
lens in het Caestertveld in Eijsden te voorko-
men. In Eijsden-Margraten géén windmolens.

Het veiliger maken van onze gemeente is een 
taak van ons allemaal; niet alleen van gemeen-
te, politie, justitie en brandweer, maar ook van 
woningbouwverenigingen, bewoners, ouders 
en scholen. De gemeente moet zorgen voor de 
openbare ruimte en een veilige leefgemeen-
schap. Daar hoort veilig verkeer bij. Iedere 
kern moet goed en veilig bereikbaar zijn en er 
moeten veilige schoolroutes zijn.

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: VEILIGHEID. 

2. EML 
 John Nelissen, lijst 2, nummer 3

Veiligheid is heel belangrijk voor het welzijn 
van onze inwoners en dan uiteraard veiligheid 
in de breedste zin van het woord. Wij zijn voor 
een inclusieve samenleving, iedereen doet mee 
ongeacht afkomst, huidskleur, religie, leeftijd, 
overtuiging of seksuele geaardheid en daarbij 
heeft de gemeente een voortrekkersrol. Iedere 
burger heeft recht op veiligheid in zijn leefom-
geving. Consequent en adequaat moet worden 
opgetreden tegen iedere vorm van vandalisme 
en andere criminaliteit in onze gemeente. 

Voor mensen met een beperking moet aandacht 
aan een gebruiksvriendelijke, veilige en com-
fortabele leefomgeving worden besteed. De 
gemeente moet bij het vaststellen en uitvoeren 
van haar beleid voor bestaande en nieuwe 
plannen nauw blijven samenwerken met orga-
nisaties die voor mensen met een beperking 
opkomen.

Op het gebied van verkeer dient de gemeente 
in samenspraak met bewoners zich in te zetten 
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid 
in de verschillende dorpskernen. Hierbij denken 
wij onder meer aan het oplossen van problemen 
veroorzaakt door sluip- en doorgaand verkeer in 
dorpskernen. 

Maar laten we ook ervoor zorgen dat onze kin-
deren op een veilige manier naar school kunnen 
gaan. Schoolroutes moeten veilig zijn en ook 
zodanig worden onderhouden dat ze ook veilig 
blijven. De openbare verlichting moet branden 
waar en wanneer dit nodig is. Bezuinigingen 
hierop mogen onze veiligheid nimmer in het 
gedrang brengen.

3. PRO 
 Wiel Blezer, lijst 3, nummer 2

Bij het thema veiligheid denken we vaak het 
eerst aan noodgevallen en de noodhulpdien-
sten: politie, brandweer en ambulance. Belang-
rijk is het gevoel dat wij beleven op straat. Voel 
ik mij veilig?

Maar de meeste ongelukken gebeuren in en 
rondom het huis. Op het gebied van preventie 
kunnen wij zelf actief een veiligere omgeving 
creëren. Denk aan brandmelders thuis, gebruik 
van een trap i.p.v. een stoel. Maar ook persoon-
lijke beschermingsmiddelen op het werk. In 
een chemische fabriek zijn er weer heel andere 
veiligheidsissues van kracht. Denk aan toxische 
stoffen e.d. 

Verkeersveiligheid, kunnen onze kinderen veilig 
naar school fietsen? En wat zijn de gevolgen 
van de alsmaar toenemende verkeersoverlast? 
Zeker op de smalle binnenwegen, toeristen, 
landbouwverkeer, bouwverkeer, woon-werk-
verkeer en noem maar op.

Veiligheid gaat over de landsgrenzen heen: wat 
zijn de gevolgen voor ons als het mis gaat met 
de kernreactor in Tihange? En van luchtvervui-
ling uit de geplande afvalverbranding in Lixhe, 
die het Maasdal en het Heuvelland overtrekt?
Veiligheid gaat nog verder: door klimaatveran-
dering komt er steeds meer extreem weer, dat 
ook ons raakt, zie de overstromingen van afge-
lopen zomer. En stikstof uitstoot van industrie, 
landbouw en luchtverkeer. 

Aan al deze thema’s kunnen en willen wij ons 
steentje bijdragen! Ook in de komende raads-
periode staan we samen voor de veiligheid van 
onze burgers. 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 



4. VVD 
 Roger Bastiaens, lijst 4, nummer 8

Veiligheid is een thema in ons verkiezingspro-
gramma waarvan wij echt werk willen maken. 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in 
ons eigen dorp en huis. Zonder veiligheid 
geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in onze 
gemeente veilig kan wonen, verblijven, werken 
en ondernemen. Dat de dorpen niet alleen veilig 
zijn, maar dat iedereen zich ook veilig voelt. In 
onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen 
zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld 
keihard aan. De politie moet altijd ingrijpen 
als mensen de regels overtreden of overlast 
veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord 
en aangepakt en overlastgevers moeten sneller 
uit huis worden gezet. 

Wij zien veiligheid ook in een bredere context. 
In onze gemeente ondervinden we in toenemen-
de mate overlast vanuit Wallonië resulterend 
in afbreuk van onze veiligheid qua woon- en 
leefmilieu. Wij denken dat er meer moet worden 
samengewerkt met onze (Belgische) buur-
gemeenten en andere belanghebbenden. 
We wonen immers in een grensgemeente en 
overlast trekt zich van grenzen niet veel aan; dit 
zien we met name terug in de recente overstro-
ming van de Maas, de geplande bouw van de 
biomassacentrale in Lixhe, de windmolens in 
Berneau en de uitbreiding van Vliegveld Bierset.

Want alleen door samen op te trekken en met 
een krachtige stem vanuit de lokale VVD kunnen 
we ons doel bereiken: de zorg voor een veilige 
en schone leefomgeving.  

Wilt u de vorige themapagina Zorg nog eens nalezen? Of zoekt u meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan op 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen. 

5. ODE 
 Hanneke Koene, lijst 5, nummer 1

ODE vindt dat veiligheid veel meer is dan vol-
doende blauw op straat, consequent handhaven 
en justitiële gevolgen bij overtredingen. 

Wanneer voelt iemand zich veilig? Wil je een 
veilige gemeente creëren, dan moet je op die 
vraag een antwoord hebben. Mensen voelen 
zich veilig als ze goed wonen en geen schulden 
hebben. Mensen voelen zich veilig op plekken 
waar ze het gevoel hebben erbij te horen, 
gezien worden en begrepen. Mensen voelen 
zich veilig als er snel hulp komt als er iets mis 
is. Mensen voelen zich veilig als ze weten waar 
ze terecht kunnen als ze problemen hebben. 
Mensen voelen zich veilig als ze een overheid 
hebben die ze kunnen vertrouwen en die alert is 
op bedreigingen. 

Veiligheid vraagt van het gemeentebestuur, 
dat ze bij alles rekening houdt met het effect 
van plannen op zaken die er in eerste instantie 
niet zoveel mee te maken lijken te hebben. 
Een prettige leefomgeving, schone lucht, veilig 
verkeer, goede zorg, helpen allemaal om het 
veiligheidsgevoel te vergroten. De gemeente 
heeft daar veel invloed op. Waar ze het niet 
alleen kan, moet ze zichzelf versterken door 
samen te werken met andere overheden. Zoals 
bij grensoverschrijdende gevaren als Tihange 
(oude kerncentrale), Lixhe (vervuilende verbran-
dingscentrale), criminaliteit en bedreigingen als 
corona. 

Kortom veiligheid vraagt een brede blik, waak-
zaamheid en in elkaar geslagen handen. 

Campagneborden 

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen. De voorbereidingen bij de partijen en bij 
de gemeente zijn in volle gang. Om de politieke 
partijen de ruimte te geven om zichzelf bekend 
te maken heeft de gemeente in iedere kern 
een campagnebord geplaatst. Het is verboden 
hierop aan te plakken. 

Bewaar uw stempas goed
Uiterlijk 2 maart ontvangt u uw stempas thuis 
via de post. Deze stempas neemt u samen met 
uw identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort 
of rijbewijs) mee naar een stemlokaal. Het iden-
titeitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Heeft u uiterlijk 2 maart geen stempas ontvan-
gen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een 
nieuwe stempas aan via www.eijsden-margra-
ten.nl/verkiezingen. U kunt tot vrijdag 11 maart 
17.00 uur een nieuwe stempas aanvragen.

Kandidatenlijst
De lijst met de kandidaten waaruit u kunt 
kiezen, krijgt u uiterlijk 14 maart thuisgestuurd. 
Deze lijst staat nu al op 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.  

Waar en wanneer kunt u stemmen?
De verkiezingsdag is woensdag 16 maart 2022. 
U kunt dan stemmen van 07.30 tot 21.00 uur. 
Echter, u mag ook alvast op 14 of 15 maart 
uw stem uitbrengen. Zo kunt u kiezen uit drie 
dagen en bepaalt u zelf het moment dat het 
u goed uitkomt. Waar u kunt stemmen staat 
op www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen en 
op de achterkant van de kandidatenlijst, die u 
uiterlijk 14 maart per post ontvangt.

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 



Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland open in 3 stappen  
 

Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel.  
Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen.  

Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV,  
het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden. 

 
Einde 1,5 meter afstandsregel.  

 
Einde vaste zitplaats. 

 
Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op 
de luchthaven. 

 
Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.   

 
Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten 
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan 
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en 
festivals). 

 
Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland 
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl. 

Per direct geldt:

Werk maximaal de helft 
van de werktijd op 
kantoor. 

 
Bezoek thuis weer 
gewoon mogelijk.  
 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur.  

 
Coronatoegangsbewijs + ID blijft 
verplicht bij bezoek aan onder meer 
horeca, theaters, musea en 
professionele sportwedstrijden. 
 
Bij minder dan 500 bezoekers:  
1,5 meter vervalt, geen mondkapje 
en geen vaste zitplaats.  
 
Bij meer dan 500 bezoekers:  
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats 
en mondkapje bij verplaatsing. 

 
Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals 
winkels, blijven 1,5 meter afstand en 
het dragen van een mondkapje 
(binnen bij verplaatsing) verplicht. 

 
Na corona-infectie ga je 5 dagen in 
isolatie. Je mag naar buiten als de 
laatste 24 uur klachtenvrij zijn. 

Klachten? Blijf thuis  
en doe een test.

Haal een vaccin  
of boosterprik.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Was vaak 
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje 
waar nodig.

Blijf zelftesten 
gebruiken.

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3

 




