
 Burgemeester Cox vanaf de Amerikaanse begraafplaats 

Vanwege de verschrikkelijke oorlog die 
momenteel woedt in de Oekraïne en de 
komende gemeenteraadsverkiezingen, 
richt burgemeester Cox een speciale 
boodschap aan alle burgers en de 
(nieuwe) gemeenteraad van Eijsden-
Margraten vanaf de Amerikaanse 
Begraafplaats in Margraten.

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

U kunt de boodschap van burgemeester Cox 
beluisteren via onze website eijsden-margraten.nl/
nieuws, via onze 
facebookpagina 
(gemeenteEM) of u 
scant de QR code.

Omgevingsvisie Lijn 50: denk met 
ons mee
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 

Kort nieuws

mee te denken over verschillende thema’s. 
Digitale inloopsessies zijn op 21, 23 en 24 
maart. Kijk voor meer informatie op 
www.eijsden-margraten.nl/omgevingsvisie.

Gewijzigde openingstijden
Het Klantcontactcentrum (op afspraak) gemeen-
tehuis Margraten en het Servicepunt Eijsden zijn 
in verband met de gemeenteraadsverkiezingen 
gesloten op woensdag 16 maart.

Onze gemeente wil een skatebaan realiseren 
in Banholt. Op de plek van de voormalige 
voetbalaccommodatie. De skatebaan moet 
voldoen aan de wensen van de toekomstige 
gebruikers: de skaters van Banholt en om-
geving. Heb je tips of ideeën? Stuur dan een 
e-mail naar info@eijsden-margraten.nl. 
Samen kunnen we bepalen welke skatebaan 
we gaan maken.

In beeld: Skaters van 
Banholt: denk mee! 

Het heuvellandlandschap, we zijn er 
maar wat trots op! Vooral de bloesem 
in het voorjaar geeft een ongekende
kleurenpracht waar we allemaal 
grenzeloos van kunnen genieten. Op 
zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 
organiseert Wandelvereniging Vilt de 
9e ‘Bloesem2daagse’. Harry van de 
Beek, voorzitter van Wandelvereniging 
Vilt vertelt ons meer:

Wat is de Bloesem2daagse?
“Het is een traditioneel wandelweekend door 
de Zuid-Limburgse bloesemwereld. Op beide 
dagen is de 8 km wandelroute ingericht als 
jeugd- en gezinswandeling. Op de zondag 
zijn er speciaal voor kinderen verschillende 
educatieve spellen en leuke verrassingen.”

Wat zijn de afstanden?
“Elke dag zijn er 5 wandelafstanden, 8, 14, 
21, 28 en 42 kilometer, steeds over wisselen-
de parcoursen. Alle routes bieden prachtige 
vergezichten, langs fraaie hoog- en laagstam-
boomgaarden. We vertrekken dit jaar vanaf 
zaal Amicitia in Banholt, Bredeweg 25. Met 
voldoende gratis parkeergelegenheid in de 
directe omgeving.” 

Waar kan ik me aanmelden?
“Online aanmelden voor de Bloesem2daagse 
kost € 8,00. Een dagtocht kost €4,00. Inschrij-
ving op de dag zelf kost € 5,00 per dag. Dit 
alles inclusief een lekkere versnapering onder-
weg. Aanmelden en meer informatie vindt u 
op wandelverenigingvilt.nl”.



Politieke partijen en kandidaten 
Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen 5 
lijsten (politieke partijen) mee: 1. CDA, 2. EML,
3. PRO / P.v.d.A. / GROENLINKS , 4. VVD, 
5. ODE. Op de lijsten staan 72 kandidaten. 
Een overzicht van alle kandidaten staat op de 
achterkant van de kandidatenlijst die u uiterlijk 
14 maart per post ontvangt en op 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen. 

Stemlokalen 
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 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als stemgerechtigde inwoner kiest u de leden van de gemeenteraad. Hier-
door kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen de gemeente worden gemaakt. Op deze pagina leest u hoe en waar u 
uw stem kunt uitbrengen. 

Op woensdag 16 maart kunt u uw stem 
uitbrengen in alle stemlokalen in de gemeente 
Eijsden-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 
stemlokalen staat 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 gemeen-
tehuis (Amerikaplein 1) en in de zaal bij café ’t 
Flaterke (Sprinkstraat 59). Alle stembureaus zijn 
toegankelijk voor kiezers met een beperking. 
Kiezers met een lichamelijke beperking mogen 
hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem.

Bewaar uw stempas goed
Inmiddels heeft u uw stempas ontvangen. Deze 
stempas neemt u samen met uw identiteits-
bewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) 
mee naar een stemlokaal. Het identiteitsbewijs 
mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Heeft u 
geen stempas ontvangen 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.

Aanvragen volmacht
Bent u niet in de gelegenheid om zelf te stem-
men? Dan kunt u iemand anders laten stemmen 
met een volmacht. U kunt deze volmacht 
aanvragen via 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 

De afgelopen weken deelden de politieke partijen hun ideeën over de thema’s Zorg, Veiligheid en Wonen. Wilt u deze thema-
pagina’s nog eens nalezen of zoekt u meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan op www.eijsden-margraten.nl/
verkiezingen.  

Op woensdag 16 maart sluiten de stembureaus 
om 21.00 uur. Vanaf dat moment bent u van 
harte welkom in gemeenschapshuis ‘Oos Heim’ 
aan de Clermontstraat 10 te Margraten. Daar 
presenteren we vanaf 21.00 uur de voorlopige
uitslagen van onze stembureau’s. Deze 
voorlopige uitslagen zijn ook te volgen via 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen. 

Ik zie uw stem met plezier tegemoet
Iedere dag genieten we van onze landschap-
pelijke rijkdom. Het is een genot en misschien 
zelfs wel een voorrecht om hier te wonen, om 
hier te verblijven. Om dit in stand te houden 
hebben we een gemeenteraad nodig. Zij 
kunnen, met behulp van uw bijdragen, even-
wichtige keuzes maken. Daar zitten ze tenslotte 
ook voor in de raad: om ons aller belang te 

Verkiezingsavond: u bent van harte welkom in Oos Heim

dienen. 
Aan zo‘n raad kunt u op 16 maart al uw eerste 
bijdrage leveren, simpelweg door te gaan 
stemmen! 

Laat u niks wijsmaken, elke stem telt! 

Sjraar Cox, burgemeester van de gemeente 
Eijsden-Margraten.



Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Verplichting werkgever
De burgemeester van Eijsden-Margraten herin-
nert in verband met de op woensdag 16 maart 
2022 te houden verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Eijsden-Margraten aan 
de onderstaande bepalingen van de Kieswet.
 
1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere 
 werkgever verplicht te zorgen, dat iedere 
 stemgerechtigde werknemer, die bij hem/
 haar in dienstbetrekking is, gelegenheid 
 ontvangt om aan de verkiezingen deel te 
 nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten 
 zijn/haar werkuren kan doen en mits de 
 kiezer niet meer dat twee uur verhinderd is 
 zijn/haar arbeid te verrichten.
  
2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet 
 wordt de werkgever die de hierboven 

 vermelde, hem/haar opgelegde verplichting 
 niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten 
 hoogste veertien dagen of geldboete van de 
 tweede categorie.

Zitting centraal stembureau 
bekendmaking uitslag verkiezing
De voorzitter van het centraal stembureau voor 
de op woensdag 16 maart 2022 gehouden 
verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Eijsden-Margraten maakt bekend, dat 
op maandag 21 maart 2022 om 10:00 uur, een 
openbare zitting van het centraal stembureau 
plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing 
wordt bekendgemaakt.
Deze zitting vindt plaats in het gemeentehuis 
Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1 te Margra-
ten. De openbare zitting is online te volgen via 
de link: https://youtu.be/wF6CswVGBkA.

Eijsden-Margraten, 9 maart 2022
 
De voorzitter voornoemd,
Drs. G.J.M. Cox

Op woensdag 9 maart is in Eijsden aandacht 
rondom de landelijke persdag voor de musical 
‘Dagboek van een Herdershond’. De activiteiten 
zijn bij Café De Greune Mèrt in de Diepstraat. 
Daarom zijn er woensdag 9 maart maatregelen 
voor verkeer en parkeren:
• 10.00 - 15.30 uur: Parkeerplaats De Stiegel, 
 afgesloten voor verkeer.
• 10.00 - 15.30 uur: Parkeerplaats Vroenhof,  
 gedeeltelijk afgesloten voor verkeer.
• 11.00 - 14.30 uur: In de Diepstraat wordt na 
 de kruising Diepstraat, Kerkstraat, Graaf de 
 Geloeslaan en richting de Maas het verkeer 

 zoveel mogelijk geregeld door verkeers-
 regelaars.
• 09.00 - 14.30 uur: Bezoekers en bewoners 
 vragen wij niet te parkeren op het onderste 
 gedeelte van de Diepstraat. Zoals de kruising 
 Diepstraat, Kerkstraat, Graaf de Geloeslaan 
 tot aan de Maas.  

We vragen u vriendelijk om uw medewerking. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de 
organisatie via het telefoonnummer:  
06 1122 8903.

Verkeersmaatregelen in Eijsden woensdag 9 maart

Wilt u makkelijk en snel lokale en regionale 
bekendmakingen ontvangen? Schrijf u dan in 
voor de gratis e-mailservice bekendmakingen. 
Hiermee ontvangt u besluiten en andere 
berichten die gemeenten, provincies en water-
schappen via Overheid.nl publiceren. U kunt het 
type bericht instellen en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. Ga naar 
overheid.nl/attenderingsservice. 

Berichten over uw eigen 
buurt



In het afgelopen jaar hebben de lijn 50-
gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-
Wittem en Vaals uitvoering gegeven aan 
drie moties over verkeersoverlast en de 
verkeersleefbaarheid in het Heuvelland. 
De drie gemeenteraden hebben in juli 
2021 groen licht gegeven voor een uit-
voeringsagenda. Hierin staan duurzame 
maatregelen tot 2030 voor een totaal-
aanpak van (verkeers)leefbaarheid, 
natuur en economische vitaliteit. En 
pilots voor de korte termijn. De ervarin-
gen en de effecten van de eerste vier 
pilots zijn nu bekend. Het evaluatie-
rapport is begin februari vastgesteld 
door de colleges van de drie gemeenten.   

De eerste vier pilots kwamen voort uit het 
participatietraject van Verantwoord op weg. 
Deze pilots waren in Beutenaken (Gulpen-
Wittem), Terziet (Gulpen-Wittem), op de 
Epenerbaan (Vaals) en Viergrenzenweg (Vaals). 
Het doel was het verminderen van verkeers-
overlast, het verbeteren van verkeersleefbaar-
heid en het vergroten van de verkeersveiligheid. 
De pilots zijn uitgevoerd tussen 1 augustus en 
1 november 2021. 

Evaluatie pilots 
De ervaringen en de effecten van de eerste 
pilots zijn geanalyseerd op basis van bevindin-
gen van politie en buitengewoon opsporings-
ambtenaren (boa’s), een enquête onder 
inwoners en betrokken weggebruikers, 
ontvangen mails, brieven en telefoontjes, 
inloopbijeenkomsten en verkeersmetingen. 
De evaluatie laat zien dat verkeersleefbaarheid 
zeer actueel is. Het onderwerp is complex, leeft 
erg onder de bevolking en is emotioneel
beladen. De pilots hebben waardevolle 
inzichten opgeleverd, maar verminderen de 
verkeersoverlast te weinig. Handhaving is niet 
de enige en ultieme oplossing. Handhaving is 
het sluitstuk van een pakket aan maatregelen 
die zorgen voor spreiding van het verkeer en 
gewenst gedrag. 

Pilots deels omgezet in 
definitieve maatregelen
De pilots in Terziet en de Viergrenzenweg 
worden omgezet in definitieve maatregelen. 
Hierbij worden de aandachtspunten uit de 
pilots meegenomen. 

De pilots in Euverem en op de Epenerbaan kun-
nen maatschappelijk gezien op te weinig draag-
vlak rekenen. Deze pilots worden in de huidige 
vorm niet voortgezet. Gemeenten kunnen zelf 
de afweging maken om de pilots op een andere 
manier op te pakken. 

Toelichting per pilot  

Terziet (Gulpen-Wittem) 
Terziet (Gulpen-Wittem) was gesloten voor 
gemotoriseerd verkeer met uitzondering van 
bestemmingsverkeer. 

Van inwoners of omwonende zijn weinig nega-
tieve reacties ontvangen. De afsluiting leverde 
bij handhaving geen onwerkbare discussies op. 
Het college van Gulpen-Wittem heeft besloten 
om de pilot uit te werken tot een definitieve 
maatregel. Er wordt onderzocht of de Kuttinger-
weg (verbinding naar Plombières/ Sippenaeken) 
ook afgesloten kan worden voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer. Hierdoor wordt het hele 
gebied meer autoluw.

Viergrenzenweg (Vaals)
Op de Viergrenzenweg in Vaals werden fietsers, 
voor hun eigen veiligheid en die van voetgan-
gers, auto’s en bussen, met extra attentie-
borden via een alternatieve route naar het 
centrum geleid. 

Uit waarnemingen van boa’s blijkt dat vooral 
de inwoners zich niet aan de regels houden. 
Hierdoor ontstaan onveilige situaties. Bewoners 
hebben extra ideeën voorgesteld voor het ver-
beteren van de straatinrichting. Het college van 
Vaals heeft besloten om de pilot uit te werken 
tot een definitieve maatregel. Er wordt onder-
zocht of de suggesties van inwoners toegepast 
kunnen worden. Ook wordt bekeken op welke 
manier inwoners aangesproken kunnen worden 
op onveilig rijgedrag. 

Euverem-Beutenaken (Gulpen-Wittem) 
Euverem-Beutenaken (Gulpen-Wittem) was 
gesloten voor gemotoriseerd verkeer met 
uitzondering van bestemmingsverkeer. 

Handhaving was bij deze pilot erg lastig. Het 
verkeer op de Slenakerweg is tijdens de pilot 
licht afgenomen. Het heeft zich verplaatst naar 
onder andere de Reijmerstokkerdorpsstraat. De 
toename heeft niet geleid tot een overbelasting 
van de alternatieve routes. Het ontwerp en 
de inrichting van de straat zijn geschikt voor 
meer verkeer. Officieel is de N595 en N278 de 
doorgaande route. Inwoners geven vaak de 
voorkeur aan de Slenakerweg. Deze weg wordt 
als veiligere weg ervaren. 

Een groep bewoners uit Slenaken voelde zich 
gedupeerd. In een petitie lieten zij weten dat zij 
zich afgesloten van de buitenwereld voelden. 
Ook zijn er initiatiefgroepen met verschillende 
belangen. Sommige groepen van bewoners zijn 
van mening dat zij in hun leefomgeving gecon-

fronteerd worden met toeristische ontwikke-
lingen in de kern Euverem. Ze ervaren last van 
het toeristisch recreatief verkeer in hun dorp. 
Ze willen maatregelen in Slenaken. Samen met 
de gemeente Gulpen-Wittem gaan bewoners 
bekijken welke maatregelen geschikt zijn voor 
verkeer dat overlast veroorzaakt. 

Epenerbaan (Vaals)  
De Epenerbaan was op zaterdag en zondag 
tussen 9.00 en 21.00 uur afgesloten voor 
motoren. 

Het verbod was goed te handhaven. Tijdens de 
pilot is extra handhaving ingekocht en georga-
niseerd (boa’s). De reguliere politiecapaciteit 
is ontoereikend om structureel deze maatregel 
te kunnen handhaven. De afsluitingsmaatregel 
bleek het gedrag van motorrijders die te hard 
rijden en de geluidnormen overtreffen niet te 
beïnvloeden. Motorrijders voelden zich gedis-
crimineerd. Zij reden op eenzelfde manier door 
de omliggende kernen van Epen en Vijlen. De 
indruk bestaat dat de afsluitingsmaatregel en 
het handhaven daarop onderling negativisme 
juist heeft aangewakkerd. 

Vooruitblik 2022 
Het projectteam is bezig met de voorberei-
dingen voor de volgende activiteiten uit de 
uitvoeringsagenda. In 2022 wordt onder andere 
gestart met Regioregie. Hiermee wordt in 
drukkere periodes en op topdagen overlast van 
verkeer verminderd. Regioregie stuurt reizigers-
stromen. Het zorgt ervoor dat het regionale 
wegennet beschikbaar blijft. 

De stuurgroep en de drie colleges hebben 
besloten om de volgende maanden de tijd 
te nemen om de projectorganisatie door te 
ontwikkelen zodat het uitvoeringsprogramma 
en participatietraject met belanghebbenden 
krachtig opgepakt kan worden. 

In de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals wordt 
halverwege 2022 een raadsvoorstel behandeld. 
Hierin wordt gevraagd om de benodigde midde-
len en capaciteit voor de tweede helft van 2022 
beschikbaar te stellen.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie en het volledige eva-
luatierapport op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/
verantwoordopweg.  

Uitkomsten pilots Verantwoord op weg bekend


