
1.  CDA 
 Niels Duits, lijst 1, nummer 9

‘Als je hier wil wonen, moet dat mogelijk zijn’.

In Eijsden-Margraten is het prettig wonen. Zeker 
als je hier geboren en getogen bent, moet je 
hier kunnen blijven wonen. In onze kernen is 
de woningnood hoog en dat geldt voor zowel 
starters, gezinnen, alleenstaanden met en 
zonder kinderen en senioren. De nieuwbouw, 
en daarmee ook de doorstroom, zit op slot. 
Daarom moeten nieuwe woningbouwlocaties in 
onze gemeente bijdragen aan het aanbod voor 
alle doelgroepen; van (sociale) huurwoningen 
tot en met vrijstaande koopwoningen. Op deze 
manier realiseer je een goede doorstroom en 
kun je de woningnood doorbreken. 

Wij willen minimaal 75 nieuwbouwwoningen 
per jaar realiseren met aandacht voor starters, 
doorstromers en senioren uit eigen gemeente. 
De starterswoningen in onze gemeente kosten 
maximaal € 265.000,- en komen daardoor in 
aanmerking voor de gemeentelijke starters-
ening, die wij continueren. Bouwprocedures 
moeten worden versneld (reguliere bouw-
vergunningen verstrekken we binnen 4 weken) 
en wij staan open om creatief mee te denken bij 
herbestemming van karakteristieke gebouwen.
Hierbij willen we ook ruimte bieden voor 
flexibele en tijdelijke woonvormen en mantel-
zorgwoningen

Waar we onze ogen niet voor sluiten is de nood 
aan woningen voor statushouders. Als gemeen-
te hebben we de verplichting om statushouders 
te huisvesten. We moeten hier op anticiperen 
en ervoor zorgen dat dit verspreid over de hele 
gemeente hand in hand gaat met de bouw-
opgave voor onze eigen inwoners.

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: WONEN.  

2. EML 
 Sander Coninx, lijst 2, nummer 6

Onze gemeente streeft naar een duurzame 
woningvoorraad met passende woningen voor 
starters en senioren met als doel de door-
stroming te bevorderen. In Eijsden-Margraten 
moet iedereen kunnen wonen in een gezonde, 
veilige en prettige woon- en leefomgeving, 
waar duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uit-
gangspunten zijn. Onze gemeente moet blijven 
streven naar betaalbaar en flexibel bouwen, een 
gevarieerd woningaanbod en het levensloop-
bestendig maken van woningen.

Procedures om tot vergunningverlening te 
komen dienen zorgvuldig en sneller uitgevoerd 
te worden. EML ondersteunt ook nieuwe en 
alternatieve woonvormen zoals tiny houses en 
kangoeroewoningen. De gemeente moet het 
realiseren van passende woonvoorzieningen 
voor senioren en jongeren stimuleren. Zo 
kunnen bijvoorbeeld leegstaande panden die 
dreigen te vervallen omgebouwd worden tot 
zelfstandige, duurzame, betaalbare woon-
eenheden. 

In het belang van bescherming van een goed-
kope woningvoorraad voor starters moet de 
gemeente een huisvestingsverordening op-
stellen. Binnen de kaders van het gemeente-
lijk beleid moeten bewoners de mogelijkheid 
krijgen om zelf regie te voeren in de leefbaar-
heid van hun woonbuurt. EML wil de komende 
jaren, in overleg met de bewoners, verder naar 
oplossingen zoeken om het woongenot en de 
leefbaarheid voor jong en oud in de kernen te 
verbeteren.

3. PRO 
 Franklin Boon, lijst 3, nummer 3

PRO Eijsden-Margraten kent als een van de 
primaire speerpunten in haar program het 
belang van wonen, voor iedereen. Behoeften 
aan vormen van wonen dienen op een 
objectieve en transparante manier in kaart te 
worden gebracht. 

In de berekeningen zien we geen vooruitblik 
naar de toekomst, waarin we wellicht de vele 
kenniswerkers bij de Einstein Telescoop welkom 
mogen heten. 

PRO wil graag jongeren binnen onze gemeente 
houden en pleit dus voor voldoende starters-
woningen. Maar senioren, die voor doorstroming
kunnen zorgen, zien evenmin mogelijkheden om 
hun te groot geworden huizen te verruilen voor 
praktische kleinere woningen. Wat we zien aan 
de nieuwbouwplannen in onze gemeente gaat 
voorbij aan de individuele wensen van andere 
leefvormen. Singles, aan huis werkenden, 
statushouders, initiatiefnemers op gebied van 
ecologisch wonen of van wonen in groeps-
verband, zij komen in de plannen niet voor, 
evenals tijdelijk wonen en het welstandsvrij 
bouwen. 

Het huisje-boompje-beestje denken regeert en 
gaat aan de huidige werkelijkheid, de huidige 
woonwensen voorbij. PRO eist aandacht voor 
diversiteit in wonen! Wonen, als een van de 
basisbehoeften van de mens en als een van de 
Globale Duurzaamheidsdoelen, zoals geformu-
leerd door de Verenigde Naties.
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4. VVD 
 Wim den Os, lijst 4, nummer 3

De VVD vindt het belangrijk dat iedereen woon-
ruimte heeft die past bij zijn of haar specifieke 
woonwensen. Maar de realiteit is anders. Op dit 
moment is de woningnood in Eijsden-Margraten 
hoog. Als VVD willen we dat er de komende 
4 jaar minstens 200 nieuwe woningen bijge-
bouwd gaan worden, zodat iedereen betaalbaar 
in onze gemeente kan blijven wonen. 

Daarom moet het bouwtempo omhoog! 
Maar er moet vooral gebouwd worden in elk 
dorp, ook de kleinere. Als dat niet gebeurt 
vergrijst de bevolking, trekken jonge mensen 
weg en sluiten de scholen, winkels en gemeen-
schapsvoorzieningen. Voor de VVD is dat beeld 
helder. Vorig jaar heeft de VVD aan het gemeen-
tebestuur duidelijk gemaakt dat dit doorbroken
moet worden en heeft daar ideeën voor 
gepresenteerd aan het college. Tot twee keer 
toe heeft de VVD daarover een motie ingediend 
voordat de meeste andere raadsleden en het 
college begrepen dat het tijd werd voor actie.

De VVD geeft voorrang aan betaalbare 
starters- en levensloopbestendige woningen. 
Als dit verstandig gebeurt ontstaat vanzelf de 
gewenste doorstroming. Daarnaast moet er ook 
gewerkt worden aan sociale woningbouw en 
moet dit samengaan met de huisvesting van 
statushouders. Huisvesting van statushouders in 
oude schoollokalen en dergelijke vindt de VVD 
niet langer aanvaardbaar.

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

5. ODE 
 Joëlle Joosten, lijst 5, nummer 2

ODE vindt dat iedereen een woning moet 
hebben die past bij de woonwensen en het 
woonbudget. De oplossingen die we zoeken 
voor woonproblemen vandaag, moeten in de 
toekomst geen nieuwe problemen veroorzaken. 

Juist bij wonen zie je de worsteling waar we nu 
mee te maken hebben. Natuur staat onder druk, 
het klimaat baart grote zorgen en willen we een 
vitale bevolking houden, dan hebben we jonge 
mensen nodig, maar juist voor hen is het vinden 
van een woning lastig. 

Bijbouwen klinkt als een snelle en goede 
oplossing, maar we weten ook dat de komende 
jaren nogal wat grote huizen vrijkomen. Dat 
zijn vaak gebouwen waar kapitalen in gestoken 
moeten worden om ze te verduurzamen. Veel 
woningzoekenden kiezen daarom liever voor 
een nieuwe woning. 

Wanneer we bijbouwen moeten we dat wel-
overwogen doen. Woningbouw met een meer 
tijdelijk karakter, woningen voor mensen die 
een eerste koophuis zoeken, voor ouderen die 
kleiner en gemakkelijker willen wonen, voor 
mensen met een kleine beurs. Als er gebouwd 
wordt dan alleen met technieken die het milieu 
zo min mogelijk belasten en op plekken waar 
natuur en landschap niet in het gedrang komen. 

De gemeente van vandaag heeft hierbij een 
grote verantwoordelijkheid. Ze zal bij al haar 
besluiten rekening moeten houden met klimaat 
en milieu en daarmee met de toekomst. De 
leefbaarheid van morgen is onze verantwoor-
delijkheid. 

Stemlokalen 
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 om de drukte te spreiden. 
Onderstaande stemlokalen zijn op 14 en 15 
maart open van 07.30 tot 21.00 uur: 

• 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.

Op woensdag 16 maart kunt u uw stem uitbren-
gen in alle stemlokalen in de gemeente Eijs-
den-Margraten. Dat zijn er dit jaar achttien. De 
stemlokalen zijn op 16 maart open van 07.30 
tot 21.00 uur.  Een overzicht van alle stem-
lokalen staat op de volgende pagina, op 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen en 
op de achterkant van de kandidatenlijst die u 
uiterlijk 14 maart per post ontvangt.

Nieuw dit jaar is het extra stemlokaal in 
Margraten. U kunt op woensdag 16 maart in 
Margraten uw stem uitbrengen in het 
gemeentehuis (Amerikaplein 1) en in de zaal bij 
café ’t Flaterke (Sprinkstraat 59). 

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 
identiteitsbewijs 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-margraten.nl/verkiezingen. 
U kunt tot vrijdag 11 maart 17.00 uur een 
nieuwe stempas aanvragen.

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 



De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente 
Eijsden-Margraten in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nr Naam Open op Adres    
     
 Maandag 14 maart 2022
    
60 Gemeentehuis 14-03-2022 Amerikaplein 1, Margraten       
61 ‘t Keerhoes (nummer 1) 14-03-2022 Limburgerstraat 78, Cadier en Keer       
62 Restaurant de Grenedeer 14-03-2022 Rijksweg 41, Gronsveld        
63 Zaal K.O.H. 14-03-2022 Prins Bernhardstraat 4, Eijsden        
64 Harmoniezaal Mheer 14-03-2022 Dorpsstraat 1, Mheer 
      
     
 Dinsdag 15 maart 2022
    
70 Gemeentehuis 15-03-2022 Amerikaplein 1, Margraten        
71 ‘t Keerhoes (nummer 1) 15-03-2022 Limburgerstraat 78, Cadier en Keer        
72 Restaurant de Grenedeer 15-03-2022 Rijksweg 41, Gronsveld        
73 Zaal K.O.H. 15-03-2022 Prins Bernhardstraat 4, Eijsden        
74 Harmoniezaal Mheer 15-03-2022 Dorpsstraat 1, Mheer   
     
     
 Woensdag 16 maart 2022
    
1 Gemeenschapshuis Bemelen 16-03-2022 Oude Akerstraat 52, Bemelen        
2 Harmoniezaal Banholt 16-03-2022 Bredeweg 25, Banholt        
3 Harmoniezaal Mheer 16-03-2022 Dorpsstraat 1, Mheer        
4 Paviljoen Berggalm 16-03-2022 Paviljoenstraat 1, Noorbeek        
5 Fanfarezaal 16-03-2022 Dorpstraat 29 A, Sint Geertruid        
6 Harmoniezaal Eckelrade 16-03-2022 Dorpsstraat 37, Eckelrade        
7 Gemeenschapshuis Scheulder 16-03-2022 Scheulderdorpsstraat 66 B, Scheulder        
8 Zaal-café Riékelt 16-03-2022 Rijksweg 184, Rijckholt        
9 Feesthoeve De Laethof 16-03-2022 Langstraat 3, Mesch        
10 Gemeentehuis 16-03-2022 Amerikaplein 1, Margraten        
11 ‘t Keerhoes (nummer 1) 16-03-2022 Limburgerstraat 78, Cadier en Keer        
12 Restaurant de Grenedeer 16-03-2022 Rijksweg 41, Gronsveld        
13 Kantine S.V.M.E.  16-03-2022 Pisartlaan 3, Eijsden        
14 Buitengoed de Moosjtum 16-03-2022 Catharinastraat 9, Oost-Maarland        
15 Cultureel Centrum 16-03-2022 Breusterstraat 23, Eijsden        
16 Zaal K.O.H. 16-03-2022 Prins Bernhardstraat 4, Eijsden        
23 Café ‘t Flaterke 16-03-2022 Sprinkstraat 59, Margraten        
24 ‘t Keerhoes (nummer 2) 16-03-2022 Limburgerstraat 78, Cadier en Keer        

Adressen stemlokalen

Verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten 

De stembureaus gemarkeerd met  zijn toegan-
kelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. 
Iedere kiesgerechtigde mag op alle dagen zelf 
bepalen in een van de stembureaus de stem uit 
te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast 
uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs 
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren 
mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het 
KlantContactCentrum (KCC), Amerikaplein 1, 
6269 DA  Margraten.

Eijsden-Margraten, 2 maart 2022

De burgemeester voornoemd,
Drs. G.J.M. Cox



Bekendmakingen

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 15 februari 
2022 het bestemmingsplan Grijzegraaf 
ong. Mesch, gewijzigd heeft vastgesteld 
(planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.BPKOM6245KGONG-VG01).
 
Het bestemmingsplan betreft het realiseren van 
één nieuwe levensloopbestendige woning.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 
3 maart 2022 tot en met woensdag 13 april 
2022 ter inzage in het gemeentehuis, Amerika-
plein 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 en de bijbehorende stukken 
zijn tevens te raadplegen op onze website 

Vastgesteld Bestemmingsplan Grijzegraaf ong. Mesch

www.eijsden-margraten.nl en op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?-
planidn=NL.IMRO.1903.BPKOM6245K-
GONG-VG01.

Belanghebbenden en andere (rechts)personen 
die tijdig een zienswijze bij het college naar 
voren hebben gebracht alsmede belang-
hebbenden die geen zienswijze naar voren 
hebben gebracht kunnen binnen de termijn van 
de terinzagelegging tegen het besluit tot vast-
stelling 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 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, 2 maart 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgermeester, Sjraar Cox

Uitnodiging: denk mee over de nieuwe Omgevingsvisie Lijn 50!

De Lijn 50-gemeenten Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem en Vaals slaan de 
handen ineen en maken samen een 
omgevingsvisie. In het najaar van 2020 
vroegen we u om via een vragenlijst 
uw dromen, ideeën en wensen voor uw 
omgeving en de regio in 2050 met ons 
te delen. Nu willen we u opnieuw graag 
betrekken en nodigen u daarom van 
harte uit om met ons mee te denken 
over verschillende thema’s.

Digitale inloopsessies op 21, 23 en 
24 maart
De uitdagingen in onze leefomgeving vragen 
om samenwerking en om een visie die over 
gemeentegrenzen heen gaat! Ook úw inbreng 
is belangrijk! Hoe denkt u over uitdagingen 
rondom het klimaat, de toekomst van onze 
energievoorziening, de verduurzaming van het 
toerisme, de veranderende woonbehoeften, de 
ontwikkelingen in de landbouw, bereikbaarheid

en mobiliteit? En over sociale zaken zoals leef-
baarheid, vergrijzing en veiligheid?  

Denk met ons mee! 
Meld u aan door een mail te sturen naar 
info@omgevingsvisielijn50.nl.
Deelnemen aan een digitale sessie kan op de 
volgende momenten:

• Maandag 21 maart om 18.30 of om 
 20.00 uur.
• Woensdag 23 maart om 09.00, 10.30, 12.00, 
 18.30 of om 20.00 uur.
• Donderdag 24 maart om 14.00, 15.30 of om 
 17.00 uur.

Geef in uw mail aan op welke datum en tijd u 
wilt deelnemen. U ontvangt dan een digitale 
link waarmee u kunt deelnemen. Wij zien 
er naar uit met u in gesprek te gaan. Wilt u 
alleen meeluisteren? Ook dan bent u van harte 
welkom. Wilt u liever fysiek met ons in gesprek 

gaan? Maak dat dan kenbaar in uw mail. 
Aanmelden kan tot en met maandag 14 maart.

Even opfrissen: wat is een 
omgevingsvisie?
Alle gemeenten zijn verplicht een omgevings-
visie op te stellen vanwege de Omgevingswet 
die eraan komt. Deze wet treedt naar verwach-
ting op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in 
werking. De omgevingsvisie geeft een brede 
kijk op hoe we in de toekomst in onze regio, 
onze gemeenten en onze wijken willen leven, 
wonen, werken, verplaatsen en recreëren. 
Kijk voor meer informatie op 
www.eijsden-margraten.nl/omgevingsvisie.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit opschorting persoonslijst wegens ver-
trek naar een onbekend land:

• Ionescu, C.E. geboren op 11-10-1975, 
   per 2-12-2021.

Staat uw naam hiernaast of weet u waar neven-
staande persoon verblijft, neem dan contact op
met het KlantContactCentrum (KCC) van de 
gemeente Eijsden-Margraten via 14 043 of 
043 458 84 88.

U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.


