
 Uitgelicht: De eikelmuis: een zeldzaam beestje 

De eikelmuis is één van de zeldzaamste 
zoogdieren van Nederland en woont 
in Eijsden-Margraten. Eikelmuizen zijn 
schuwe nachtdieren die in het bos leven. 

Uit de winterslaap 
Eikelmuizen houden een lange winterslaap-
periode. Zodra het voorjaar aanbreekt ontwaken 
de dieren en gaan ze op zoek naar voedsel. 
Insecten, een slak of kever zelfs een nestje 
jonge koolmezen staan op het menu. 

Fruitdiefje
In de jaren 50 van de vorige eeuw kwam de 
soort vaker voor. Het beestje werd in de avond-
uren gezien bij boerderijen, op het geoogste 
fruit. Daar komt de naam fruitdiefje vandaan. 
Een toepasselijkere naam dan eikelmuis. Want 
eikels eten deze beestjes niet. 

Drie vragen aan
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2022: het jaar van de eikelmuis
2022 is het jaar van de eikelmuis. In Eijsden-
Margraten worden, samen met vrijwilligers en 
experts, verschillende activiteiten georganiseerd.
Voor en over de eikelmuis. Meer informatie 
hierover wordt op een later moment bekend 
gemaakt via de gemeentelijke kanalen. 

De kraamkamers van Moeder 
Natuur 
In het broedseizoen proberen herten, vogels 
padden en allerlei Limburgse wilde dieren een 
fijne en rustige kraamtijd te hebben. Geniet van 
de natuur, maar betreed het thuis van de dieren 
en planten met respect. Blijf op de paden en 
doe honden aan de lijn. Samen houden we reke-
ning met kwetsbare dieren in natuurgebieden. 
Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart 
tot 15 juli. www.limburgs-landschap.nl.

Kort nieuws

Maatjes gezocht voor mensen van 
jong tot oud!
Heeft u ergens een uurtje over en vindt u het 
leuk om vrijwilligerswerk te doen? Wordt dan 
wandelmaatje, wandelbegeleider of ondersteun 
bij een andere leuke activiteit! 

Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact 
op met onze participatiecoach Simonetta 
Vaccari. Bel 06 2184 4313 of stuur een e-mail 
aan simonettavaccari@eijsden-margraten.nl. 

Voor het projectorkest ‘Samenklank’ zoeken 
we 70 individuele muzikanten én muzikanten 
van muziekverenigingen uit onze gemeente. 
Het projectorkest zal het plezier van samen 
musiceren op een onvergetelijke wijze in 
beeld brengen. Het concert vindt plaats op 17 
september op het ‘Liberation podium’ van de 
Amerikaanse Begraafplaats in Margraten.
Aanmelden kan via kunstencultuur@
eijsden-margraten.nl onder vermelding van 
je instrument, niveau en contactgegevens. 
Iedereen is welkom! Meer weten? Ga naar 
www.eijsden-margraten.nl/samenklank.

In beeld: muzikanten gezocht voor project ‘Samenklank’ 

Op 6 en 20 april vinden vanuit KIEM 
bijeenkomsten plaats over een nieuw 
cultureel platform in Eijsden-
Margraten. Kunstenaars en cultuur-
makers zijn daarbij van harte welkom. 
Maureen Bachaus, vanuit de gemeente 
betrokken bij KIEM vertelt ons meer:

Wat is KIEM?
“Met KIEM (Kunst In Eijsden-Margraten) willen 
we de kunst- en cultuursector van Eijsden-Mar-
graten versterken, verbinden en zichtbaarder 
maken. Met name tijdens de coronaperiode 
is duidelijk geworden dat er grote behoefte is 
aan een verbindend cultureel platform. Hoe dit 
platform er uit dient te zien willen we graag 
samen met betrokkenen bepalen.”

Zijn er al ideeën? 
“Denk bijvoorbeeld aan een digitaal platform, 
netwerkmogelijkheden of een creatieve plek. 
Er is echter veel ruimte voor nieuwe en aan-
vullende ideeën. Samen beslissen we over de 
vorm van dit nieuwe initiatief. Wij stellen de 
deelname van kunstenaars en cultuurmakers 
bij deze bijeenkomsten zeer op prijs.”

Hoe meld ik me aan?
“Wegens grote belangstelling is de bijeen-
komst op 6 april vol. Aanmelden voor de 
bijeenkomst op 20 april van 17.00-19.00 uur 
is wél mogelijk. Stuur daarvoor vóór 13 april 
een mail aan 
kunstencultuur@eijsden-margraten.nl. 
Vooraf ontvangt u een mail met praktische 
informatie.”



De komende maanden is de eikenprocessierups 
opnieuw in eikenbomen te vinden. De brand-
haren van de rups zorgen voor irritatie aan 
huid, ogen en luchtwegen. Door preventief te 
bestrijden proberen we overlast zoveel mogelijk 
te voorkomen. De bestrijding doen we door 
de bomen en de rupsen met een onschadelijk, 
biologisch middel te bespuiten. Dit doen we 

in april en mei vóórdat de brandharen zich 
ontwikkelen. En op plekken waar inwoners de 
grootste risico’s lopen. Dit zijn o.a. drukke fiets- 
en voetpaden, rondom scholen, kinderdagver-
blijven, sportcomplexen, verzorgingscentra en 
publieke gebouwen. Overlast kunt u melden via 
onze website, via de fixi app of u belt met het 
KlantContactCentrum via 043 458 8488.

Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente gaat van maandag 4 april t/m 
zaterdag 9 april snoeiwerkzaamheden uitvoeren 
aan een gedeelte van de Holstraat. Wij letten op 

Wegafsluiting gedeelte Holstraat in Margraten van 4 t/m 9 april

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 
den Os, W. (Wim) (m), wonende te Eijsden, bij 
besluit van dinsdag 22 maart 2022 benoemd is 
tot lid van de raad van de gemeente 
Eijsden-Margraten.
 

Eijsden-Margraten, 22 maart 2022

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

Benoeming lid van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten 

de veiligheid van onze weggebruikers. 
Daarom sluiten we in die periode de Holstraat 
tussen de Eijkerstraat en de Scheuldersteeg 

van 08.00 uur tot 17.00 uur voor alle verkeer.

Afgelopen dinsdag 22 maart jl. maakten 
we als gemeentelijke organisatie voor 
het eerst persoonlijk kennis met onze 
gasten uit Oekraïne. Deze ontmoeting 
vond plaats in het gezinshuis Yolo aan 
de Catharinastraat 17 in Oost-Maarland. 
Burgemeester Sjraar Cox en wethouder
Gerry Jacobs waren aanwezig toen 
de eerste officiële intakegesprekken 
plaatsvonden en spraken met de aan-
wezige Oekraïense vluchtelingen en de 
vrijwilligers van het gezinshuis Yolo. 
Het was heel fijn om te ervaren dat de 
Oekraïners zo hartelijk worden ont-
vangen in onze gemeente, hetgeen ook 
benadrukt werd door onze burgemees-
ter, die niet met lege handen was 
gekomen en de mensen persoonlijk 
welkom heette namens ons allen. 

Dringende oproep
Als u momenteel Oekraïense vluchtelingen op-
vangt, verzoeken wij u dringend dit te melden 
bij ons gemeentelijk steunpunt. Zo krijgen wij 
meer inzicht in de (hulp)vragen en kunnen wij 
waar mogelijk ondersteuning bieden. Denk hier-
bij aan medische zorg, onderwijs, leefgeld, etc.
Bij dit speciale steunpunt kunt u ook acties, 
ideeën en uw hulpaanbod melden. Zo is er 
bijvoorbeeld dringend behoefte aan taalmaatjes 
en tolken. Maar ook zoeken we mensen die af 
en toe Oekraïners met de auto naar de super-
markt of naar een dokter willen brengen.

Steunpunt Oekraïense 
vluchtelingen
Dit gemeentelijk steunpunt is telefonisch door-
deweeks bereikbaar van 8.30 - 12.00 en van 
13.00 - 17.00 uur. Bij ons speciale steunpunt 
Oekraïense vluchtelingen kunt u niet alleen 
terecht met vragen maar u kunt zich hier ook 
melden als vrijwilliger en doorgeven als u 

De kracht van samen

woonruimte voor Oekraïense vluchtelingen 
heeft of een actie op touw wilt zetten. Daar-
naast vindt u op onze website een formulier 
waarop u bovengenoemde zaken ook kwijt 
kunt. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. 

Contactgegevens Steunpunt Eijsden-Margraten
Telefoonnummer: 043 458 84 88
Website: www.eijsden-margraten.nl/oekraine.

Burgemeester Sjraar Cox spreekt met de Oekraïense 
vluchtelingen in het gezinshuis Yolo.



Aan het Burgemeester Bogmanplein in 
Noorbeek wordt een dubbel laadstation 
geplaatst inclusief verkeersborden C1000. Dit 
laadstation is voor het openbaar opladen van 
elektrische en hybride auto’s.

Inzage
Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 31 
maart voor een periode van vier weken ter 
inzage in het gemeentehuis. Wij kunnen u de 
stukken ook digitaal toesturen.
Voor inzage en meer informatie kunt u bellen 
met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 
043 458 8488. Het verkeersbesluit kunt u ook 
inzien via www.officiele-bekendmakingen.nl. 

Eijsden-Margraten, 30 maart 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox

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 Reconstructie 
Sint Geertruiderweg-Moerslag-Bukel 
(planidenficatienummer NL.IMRO.1903.BPIN-
FRA10001-VG01), gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingplan voorziet in de realisatie 
van een veilige fietsverbinding in de vorm van 
een vrij liggend fietspad langs de Sint Geertrui-
derweg en de Bukel.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bij-

behorende stukken liggen vanaf donderdag 31 
maart 2022 tot en met woensdag 11 mei 2022 
ter inzage in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 Margraten. Voor inzage in het 
bestemmingsplan kunt u contact opnemen met 
het KlantContactCentrum, telefoonnummer 
14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde be-
stemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn 
tevens te raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl en op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?
planidn=NL.IMRO.1903.BPINFRA10001-VG01.  

Tegen de vaststelling van het bestemmings-
plan kan gedurende 6 weken vanaf 31 maart 
2022 beroep worden ingesteld bij de Afdeling 

Bekendmakingen

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor 
het instellen van beroep wordt griffierecht 
geheven. 

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, 
tenzij binnen deze termijn - naast het instellen 
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.

Bestemmingsplan Reconstructie Sint Geertruiderweg-Moerslag-Bukel

Verkeersbesluit Burgemeester Bogmanplein Noorbeek


