
 Aardgasvrijchecker: uniek advies voor ieder adres

Wilt u weten hoe u uw huis of bedrijfs-
pand kunt verduurzamen? Maak dan ge-
bruik van de unieke ‘aardgasvrijchecker’ 
via www.aardgasvrijchecker.nl.
Met deze simpele online webpagina 
krijgt u op basis van uw postcode en 
huisnummer een advies over een alter-
natief voor aardgas voor uw woning. 
De aardgasvrijchecker geeft voor ieder 
adres een uniek advies. Zo krijgt bijvoor-
beeld een inwoner direct een elektrische 
warmtepomp aangeraden, terwijl een 
andere inwoner het advies krijgt om 
eerst meer te isoleren. 

Iedereen kan besparen
De landelijke overheid zet vooral in op duur-
zaamheidssubsidies. Als gemeente verstrekken 
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wij aanvullend leningen tegen 1% rente. 
Hiermee krijgen inwoners meer kans om hun 
woning duurzamer te maken en zelf te profite-
ren van een lagere energierekening. De aardgas-
vrijchecker helpt inwoners met het vinden van 
betaalbare, haalbare en realistische stappen om 
hun woning of bedrijfspand te verduurzamen. 
Meer informatie leest u op 
www.eijsden-margraten.nl/duurzaam.

Subsidie voor rijksmonumenten 
met woonfunctie
Bent u eigenaar van een rijksmonument met 
woonfunctie? Dan kunt u subsidie aanvragen 
voor instandhoudingskosten die u in 2021 
gemaakt hebt. Van 1 maart tot 30 april kunt u 
de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Ga naar de website 
www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsi-
die-woonhuismonumenten. 

Kort nieuws

Stijgende energierekening deels 
gecompenseerd
De energiekosten zijn in korte tijd een stuk 
hoger geworden. Er komen twee regelingen aan 
om te voorkomen dat u financiële problemen 
krijgt. De eerste regeling is een lagere energie-
belasting voor iedereen in Nederland. De twee-
de regeling is een extra energietoeslag voor 
mensen met een laag inkomen. Meer informatie 
leest u op onze website: 
www.eijsden-margraten.nl/stijgende-energie-
rekening-deels-gecompenseerd. 

Woensdag 9 maart. Een stralende dag voor 
musical Dagboek van een Herdershond. 
Burgemeester Cox verwelkomde landelijke 
pers en musical-cast op de plek waar eind 
jaren 70 de succesvolle tv-serie gefilmd werd: 
het centrum van Eijsden. 

Filmlocaties
Bezoek de filmlocaties van toen via een 
wandel- en fietsroute die vanaf april is verrijkt 
met initiatieven zoals muziekvoorstellingen, 
horeca arrangementen en foto-presentaties. 
Ook een initiatief/idee? Mail dan naar 
kunstencultuur@eijsden-margraten.nl.

In beeld: Dagboek van een Herdershond 

Eijsden-Margraten vormt dit jaar het 
decor van een bijzonder muzikaal 
avontuur: ‘Samenklank’. Maureen 
Bachaus, vanuit de gemeente betrok-
ken bij Samenklank, vertelt ons meer:

Wat is Samenklank?
“Samenklank is een projectorkest van 
individuele muzikanten én muzikanten van 
muziekverenigingen uit onze gemeente. Het 
verbindt muzikanten en zal het plezier van 
samen musiceren, na de coronaperiode, op 
een onvergetelijke wijze in beeld brengen. 
Het concert vindt plaats op 17 september op 
het ‘Liberation podium’ van de Amerikaanse 
Begraafplaats.”

Hoeveel muzikanten zoeken jullie?
“We zoeken 70 muzikanten, van alle soorten 
en niveaus, die willen plaatsnemen in het 
projectorkest. Voor het concert is een speciale 
compositie geschreven door componist Bart 
van Dongen. Deze is opgebouwd uit ken-
merkende muziekstukken, aangeleverd door 
muziekverenigingen uit de gemeente. Het 
orkest wordt gedirigeerd door Fried Dobbel-
stein. Daarnaast zoeken we ook individuele 
muzikanten. Regisseur Sybrand van der Werf 
gaat met hen aan de slag in een omlijstend 
programma.”

Hoe meld ik me aan?
“Mail kunstencultuur@eijsden-margraten.nl. 
Vermeld daarbij welk instrument je speelt, je 
niveau en contactgegevens. In aanloop naar 
het concert repeteert het projectorkest zo’n 
zes keer.”

Foto: Frits Widdershoven



De situatie in Oekraïne laat niemand 
onberoerd. Eijsden-Margraten leeft 
mee met de Oekraïners die lijden onder 
oorlog en geweld. 
Gemeente Eijsden-Margraten werkt 
nauw samen met allerlei organisaties 
als Vluchtelingenwerk en de andere 
15 Zuid-Limburgse gemeenten. Samen 
kijken we welke hulp we kunnen bieden. 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u 
als inwoner vragen heeft of wilt weten 
hoe u kunt helpen.    

Opvang vluchtelingen 
Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oek-
raïne hun land. Nederland maakt zich op voor 
grootschalige opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. De regering heeft aangegeven dat 
iedere Veiligheidsregio in Nederland zich moet 
voorbereiden op de opvang van in ieder geval 
2000 vluchtelingen. Deze mensen worden over 
de gemeenten verdeeld. Eijsden-Margraten is 

bezig met voorbereidingen om een deel van dit 
aantal mensen op te kunnen vangen.

Hoe u kunt helpen
Heel veel mensen willen in actie komen voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. Dat is hartverwar-
mend! 

Helpen als vrijwilliger in 
Eijsden-Margraten
Wilt u als vrijwilliger helpen? Dit kunt u aan ons 
doorgeven via info@eijsden-margraten.nl o.v.v. 
Oekraïne. Of bel de gemeente via telefoonnum-
mer: 043 458 8488. 

Aanbieden van (zelfstandige) 
woonruimte in Eijsden-Margraten
Wilt u (zelfstandige) woonruimte aanbieden 
voor vluchtelingen uit Oekraïne? Dit kunt u aan 
ons doorgeven via info@eijsden-margraten.nl
o.v.v. Oekraïne. Of bel de gemeente via tele-
foonnummer: 043 458 8488. 

Giro 555
Wilt u geld doneren? Via Giro 555 kunt u met 
een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, 
onderdak en psychosociale hulp. Kijk voor meer 
informatie op www.giro555.nl.

Vluchtelingenwerk Nederland
Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen 
van het moment dat ze worden opgevangen 
totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevon-
den. Op www.vluchtelingenwerk.nl leest u meer 
over wat u kunt doen, bij welke organisaties u 
terecht kunt en wat de actuele situatie is. 
U vindt er een overzicht van (particuliere) 
initiatieven en antwoord op veel gestelde 
vragen. 

Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie op 
www.eijsden-margraten.nl/oekraine.  

Oekraïne 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat het ontwerp-
besluit ter inzage ligt voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor: 

het uitbreiden van het bedrijfsterrein en 
activiteiten op het perceel Overbroek 48, 
6247 EN Gronsveld. 

Bekendmakingen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Overbroek 48, 
6247 EN Gronsveld 

Ontwerpbesluit voor het bouwen van een nieuwe woning op het perceel 
Eindstraat 11, 6265 AC Sint Geertruid

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat het ontwerp-
besluit ter inzage ligt voor: 

het bouwen van een nieuwe woning op het 
perceel Eindstraat 11, 6265 AC Sint Geertruid. 

Inzage
Beide ontwerpbesluiten liggen op grond van 
paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf donderdag 
17 maart 2022 ter inzage. Wij kunnen u de 
stukken ook digitaal aanbieden. Voor inzage en 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
het KlantContactCentrum, telefoonnummer 
043 458 8488.

Zienswijze
Tijdens de termijn van zes weken kunnen door 
belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen worden ingediend. Een schriftelijke 
zienswijze kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders. Een zienswijze 
kan niet worden ingediend langs elektronische 
weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 
043 458 8400. 

Eijsden-Margraten, 16 maart 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox


