
 Uitgelicht: gratis compost bij Rd4-milieuparken

Van donderdag 24 maart t/m zaterdag 
2 april kunnen inwoners van Eijsden-
Margraten gratis 1m³ compost per huis-
houden afhalen. Dit kan bij de Rd4-
milieuparken in Margraten en Rijckholt 
en zolang de voorraad strekt.

Compost wordt gemaakt van GFT-afval en is 
geschikt als bodemverbeteraar voor de tuin. 
Compost gemengd met tuinaarde, voedt de 
bodem en stimuleert de groei van bloemen en 
planten. En op een milieuvriendelijke manier. 

Extra afhaalmogelijkheid 
Op zaterdag 26 maart kunt u tussen 09.00 
uur en 15.00 uur ook gratis compost afhalen. 
Dit kan bij de gemeenteloods, Zoerbeemden 7 
in Eijsden. Ook hier geldt zolang de voorraad 
strekt.

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

Praktische informatie
Neem uw legitimatiebewijs en uw milieupas 
mee. Dit mag ook de Milieu App zijn. De 
compost moet u ter plekke scheppen. Neem 
daarom een schep mee en een emmer of kuip. 
Wanneer u de compost met aanhanger vervoert, 
gebruik dan een afdekzeil. Zonder afdekzeil 
kunt u onderweg een boete krijgen. Kijk voor 
openingstijden van de Rd4-millieuparken op de 
Milieu App of op www.rd4.nl.

Earth Hour: kwestie van een knop 
omzetten
Op zaterdag 26 maart om 20.30 uur doen we 
wereldwijd één uur het licht uit. Ook gemeente 
Eijsden-Margraten doet mee. Wij zetten de knop 
om en doen één uur lang het licht uit tijdens 
EarthHour 2022! Daarmee vragen we aandacht 
voor de kwetsbaarheid van onze aarde en de 
gevolgen van klimaatverandering. Doe mee en 
zet ook de knop om. Earth Hour is een actie van 
het Wereld Natuur Fonds. 
Kijk op www.wwf.nl/earthhour.  

Kort nieuws

Militaire oefeningen
Van 23 tot en met 31 maart zijn in onze 
gemeente oefeningen voor militairen van de 
Koninklijke Landmacht. De militairen in 
opleiding gebruiken bij de oefeningen militaire
voertuigen en géén (oefen)munitie. Als er 
door de oefeningen schade ontstaat kunt u dit 
melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien 
mogelijk kenteken, plaats, datum en tijd.

Leerlingen van OBS Mesch hebben op vrijdag 
18 maart hun eigen Tiny Forest aangeplant.
De aanleg van het zevende Tiny Forest in 
Eijsden-Margraten is een samenwerking van 
OBS Mesch, gemeente Eijsden-Margraten, IVN 
Natuureducatie en buurtbewoners.
Het Tiny Forest (mini bos) draagt bij aan meer 
biodiversiteit, waterberging en vermindering 
van hittestress. Ook heeft het een belangrijke 
educatieve functie. Op deze manier komt ieder 
kind voor het twaalfde levensjaar in aanraking 
met de natuur. 

In beeld: Tiny Forest in Mesch 

Op donderdag 17 maart staken kinde-
ren uit groep 5 en 6 van basisscholen 
Sint Martinus (Gronsveld) en De Keer-
kring (Cadier en Keer) de handen uit 
de mouwen tijdens de Boomfeestdag 
in Cadier en Keer. Jurgen Mingels van 
Vereniging tot Natuurbehoud (VTN) 
Cadier en Keer vertelt u meer: 

Waar was de Boomfeestdag? 
“Er zijn 1500 kleine bomen en struiken 
aangeplant langs de bosrand Keerebösj/ 
Gronsvelderweg. Dit sluit aan op het klimaat-
bos van VTN. De aanplant van deze bosrand 
is een compensatie voor het aangelegde 
fietspad tussen Eijsden en Sint Geertruid.”

Waarom is nieuwe aanplant belang-
rijk? 
“ Zo’n overgangsstrook heeft een positieve 
invloed op de biodiversiteit. Bomen en strui-
ken geven vogels, insecten en andere dieren 
beschutting en plek om nestjes te bouwen. Er 
zijn verschillende soorten bomen en struiken 
geplant. Zoals de haagbeuk, Rode kornoelje, 
Hazelaar, Meidoorn, Es, zoete kers, Zomereik,
Aalbes, Gewone vlier, Linde en Wilde lijster-
bes.”

Wie heeft de Boomfeestdag georgani-
seerd? 
“De Boomfeestdag is een samenwerking tus-
sen de gemeente en verschillende organisa-
ties die zich bezig houden met natuurbehoud. 
Zoals CNME Maastricht en regio, GF-Groen 
en VTN Cadier en Keer.”

Wethouder Gerry Jacobs plant de eerste boom. 



Op zaterdag 12 maart, tijdens het 400- 
jarig bestaan van de schutterij, over-
handigde burgemeester Sjraar Cox de 
Koninklijke Erepenning aan de voorzit-
ter van de schutterij Martin Roodink.   

Burgemeester Sjraar Cox: “Trots op deze 
schutterij die niet alleen zeer verweven is met 
het dorp Noorbeek maar ook een groot aandeel 
heeft in het voortbestaan van bijzondere tradi-
ties binnen de gemeente Eijsden-Margraten”. 
Bezoek onze website voor het volledige pers-
bericht: eijsden-margraten.nl/nieuws.

Foto: Jeanny Friedrichs-Savekoul

Schutterij St. Brigida Noorbeek ontvangt Koninklijke Erepenning

Eijsden-Margraten heeft weer een 
100-jarige inwoonster erbij. Mevrouw 
Daemen-Weustenraad bereikte op 
19 maart 2022 deze mooie leeftijd. In 
een klein gezelschap hebben ze dit feest 
gevierd. 

Namens het college van B&W verraste burge-
meester Sjraar Cox haar met een bezoek en 
overhandigde een streekproductentas met een 
prachtige bos bloemen.  

Foto: Sluysmans Fotografie

100-jarige inwoonster in Margraten 

Op woensdag 16 maart waren de gemeente-
raadsverkiezingen. Op 14 en 15 maart was het 
ook al mogelijk om te stemmen. 12845 geldige 
stemmen werden deze drie dagen in Eijsden-

Margraten uitgebracht. Dat is een opkomst-
percentage van 60,89%. 72 kandidaten ver-
spreid over 5 lijsten hebben aan de verkiezingen 
deelgenomen. Op maandag 21 maart stelde 

Nieuwe gemeenteraad gekozen 

het Centraal stembureau de uitslag definitief 
vast. Op 30 maart worden de 21 nieuw gekozen 
raadsleden tijdens de raadsvergadering beë-
digd. We feliciteren de 21 raadsleden! 

Benoeming leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten, maakt ingevolge artikel W 7 
van de Kieswet bekend dat bij besluit van maandag 21 maart 2022 benoemd zijn tot lid van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten:

- Hendriks, P.A.F.J. (Peter) (m)
- Steijns - Huids, N.H.G.M. (Nadine) (v)
- Jacobs, G.J.M. (Gerry) (m)
- Custers, J.E.M. (Jos) (m)
- Opreij, A.M.M.H. (Armand) (m)
- Oostenbach, J.P.M. (Jos) (m)
- Piatek, C.A.C.N. (Chris) (m)
- Eerlingen, C.A.M. (Chayenne) (v)
- Janssen, R.V.J. (René) (m)
- Coninx, S. (Sander) (m)
- Geelen, R.J.M. (Roger) (m)

- Hermans, R.J.M. (Rob) (m)
- Quellhorst, S. (Sjanne) (v)
- Blezer, W.V.M. (Wiel) (m)
- Mourmans, R.E.E. (Ron) (m)
- Boon, F.E. (Franklin) (m)
- Weling, J.L.J.M. (Jan) (m)
- Thomassen, J.A.W. (Jean) (m)
- Willems, G.H.G. (Ger) (m)
- Koene, H.A.C. (Hanneke) (v)
- Janssen - Rutten, M.H.J. (Maria) (v)

 

Eijsden-Margraten, 21 maart 2022
 
De voorzitter voornoemd,

Drs. G.J.M. Cox

Bezoek onze website voor meer informatie: 
www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen.



Op vrijdagavond 25 maart is de 1e 
Poelveldrun in Eijsden. Daarom is er een 
verkeersmaatregel van toepassing. De 
volgende straten zijn dan van 18.00 tot 
21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
uitgezonderd de deelnemers aan de 
Poelveldrun en voetgangers:

Wethouder Broersstraat, Meikers, Gascogne, 
Loenen, Bellefleur, Brederode, Hedelfinger, 
Burgemeester Wijnandstraat, Presentpeer, 
Sterappel, Keuleman, Jacques Lebel, Lemoen, 
Bonne Louise, Courtpendu, Goudreinette, 
Conference, St. Remy, Werner King, Veld-

Verkeersmaatregel Poelveldrun in Eijsden

In verband met de Volta Limburg Classic 
in het weekend van 2 en 3 april 2022 
gelden de volgende tijdelijke verkeers-
maatregelen:

- Het instellen van een eenrichtingverkeer van 
 de Trichterweg (rijrichting van Oost Maarland 
 naar Eijsden) op zondag 2 april 2022 van 
 07.00 uur tot 18.30 uur.

Parkeerverboden
- Vrijdag 1 april 2022 parkeerverbod deel van 
 de Vroenhof (rechterzijde) vanaf 12.00 uur 
 tot zaterdag 2 april 2022 18.00 uur.
- Vrijdag 1 april 2022 parkeerverbod aan de 
 zijde van Prins Bernhardstraat huisnummers 
 2 t/m 6 (tussen de Wilhelminastraat en Graaf 

 de Liedekerkstraat) vanaf 08.00 uur tot zater-
 dag 2 april 2022 19.00 uur.
- Vrijdag 1 april 2022 parkeerverbod aan de 
 zijde van Diepstraat huisnummers 7 t/m 23 
 (tussen de Wilhelminastraat en Graaf de 
 Geloeslaan) vanaf 08.00 uur tot zaterdag 
 2 april 2022 19.00 uur.
- Vrijdag 1 april 2022 parkeerverbod aan de 
 zijde van Prins Bernhardstraat huisnummers 
 1 t/m 5 (tussen de Schoolstraat en Ursulinen-
 straat vanaf 16.00 uur tot zaterdag 2 april 
 2022 19.00 uur.
- Vrijdag 1 april 2022 Wilhelminastraat (tussen 
 Kleteborg en Diepstraat), vanaf 12.00 uur tot 
 zaterdag 2 april 2022 19.00 uur;
- Vrijdag 1 april 2022 tweezijdig parkeer-
 verboden in de Spauwenstraat, Prins 

Verkeersmaatregelen Volta Limburg Classic

leeuwerik, Groene specht, Steenuil, Lijster, 
Torenvalk, Kerkuil, Kramsvogel, Klaproos, 
Gele Helmbloem, Korenbloem, Paardebloem, 
Koekoeksbloem, Pinksterbloem, Boterbloem, 
Sleutelbloem, Teunisbloem, Veldbloem, 
Muurbloem, Dotterbloem en Breusterweg. 

 Bernhardstraat, Veldje en Mgr. Nolenstraat 
 vanaf 22.00 uur tot zaterdag 2 april 2022 
 19.00 uur; 
- Zaterdag 2 april 2022 van 06.00 uur tot 
 19.00 uur in de Diepstraat (tussen Kerkstraat 
 en Spauwenstraat) en in de Prins Bernhard-
 traat (tussen Ursulinestraat en Veldje); 
- Zaterdag 2 april 2022 tweezijdig parkeer-
 verboden in Kasteellaan, Trichterweg, Vogel-
 zang, Spauwenstraat, Kapelkesstraat, 
 Steegstraat, de la Margellelaan, Graaf de 
 Geloeslaan, vanaf 11.00 uur tot 17.30 uur.
- Zaterdag 2 april 2022 parkeerverbod en 
 geheel afsluiten van de Vroenhof, vanaf 
 18.00 uur tot zondag 3 april 2022 20.00 uur.

Onlangs is er op diverse locaties in Eijsden-
Margraten illegaal afval gedumpt. Afval dat niet 
volgens de regels wordt aangeboden zorgt voor 
ongedierte, een vies straatbeeld en stank. We 
zoeken bij iedere dumping uit wie de eigenaar 
hiervan is. Afvaldumpers riskeren een fikse 
boete. Laat het niet zo ver komen! Breng uw 
afval naar een milieuperron of milieupark. 

Iedereen wil een veilige, schone en fijne leef-
omgeving. Hier zijn we samen verantwoordelijk 
voor!

Ziet u rondslingerend afval of ziet u iemand  
illegaal afval dumpen? Maak een melding via 
Fixi  op www.eijsden-margraten.nl/ikfixit. 

Boetes voor afvaldumpingen 

Wat is er allemaal te beleven 
in Eijsden-Margraten?
Breng uw evenement gratis onder de aan-
dacht via onze digitale evenementenkalender.
Het betreft hier activiteiten die toeganke-
lijk zijn voor iedereen in en rondom deze 
gemeente.
www.eijsden-margraten.nl/evenementen-
kalender. 


