
 Uitgelicht: Dagboek van een herdershond 

Albert Verlinden producties en Toneel-
groep Maastricht presenteren in mei 
2022 de spektakelmusical ‘Dagboek van 
een Herdershond’. De legendarische 
televisieserie komt dit voorjaar tot leven 
in een speciaal gebouwd pop-up theater 
in het MECC Maastricht. Een groot-
schalige musical waarin de ziel van de 
Zuiderling tot leven komt!

Oproep 
Dagboek van een Herdershond was van 1978 - 
1980 als televisieserie te zien op de KRO. In die 
periode zijn er veel opnames gemaakt in Eijsden 
en omstreken. Veel inwoners en verenigingen uit 
onze gemeente hebben toen gefigureerd in de 
serie. Bent u een van deze figuranten of wilt u 
een initiatief of evenement organiseren rondom 
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dit thema? Neem dan contact met ons op via 
buurtcoach@eijsden-margraten.nl. Alle ideeën 
zijn welkom, zowel klein als groot! Het gemeen-
telijk projectteam bekijkt uw voorstel en zal 
indien mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Enquête Transitievisie Warmte 
De gemeente Eijsden-Margraten stopt net als de 
rest van Nederland met het gebruik van aardgas 
om woningen te verwarmen. De gemeente 
heeft een Transitievisie Warmte opgesteld om in 
kaart te brengen waar en hoe we voor 2030 al 
aardgasvrij kunnen worden. 

Enquête
Wat wilt u en wat kunt u zelf al doen? Wat ver-
wacht u van de gemeente? Deel uw mening via 

Kort nieuws

www.moventem.nl/eijsden-margraten. U kunt 
de enquête tot 17 januari invullen. 

Lukt het niet digitaal?
Bel dan ons KlantContactcentrum via 
043 458 8488. Wij sturen u dan de vragenlijst 
voorzien van een (portovrije) retourenvelop. 
Ga voor meer informatie over de Warmte-
transitie naar 
www.eijsden-margraten.nl/warmtetransitie. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met de Milieu App op uw smartphone heeft u 
altijd alle afvalinformatie bij de hand. In de app 
vindt u de afvalkalender en uw milieupas. Ook de 
openingstijden van de milieuparken en de 
handige afvalscheidingswijzer  vindt u in deze 
app. U kunt de app zo instellen dat u een seintje 
krijgt als uw afval naar buiten moet. Handig 
toch? U kunt de Milieu App gratis downloaden in 
de App Store en de Google Play Store. 

In beeld: alles bij de hand 
met de Milieu App van Rd4

Ward de Vries: nieuwe wijkagent 
gemeente Eijsden-Margraten 

Wat doet een wijkagent? 
“Samen met mede-wijkagenten zijn wij 
verantwoordelijk voor de totale politiezorg 
binnen Eijsden-Margraten. Wij richten ons op 
de aanpak van sociale problemen, maar ook 
op zaken als overlast, criminaliteit, milieu 
en verkeer. In samenwerking met collega’s 
van de surveillancedienst, recherche, milieu 
en jeugd, werken wij voortdurend aan het 
verbeteren en vergroten van de veiligheid in 
uw wijk of buurt.”
 
Wat is jullie werkgebied?  
“Wij zijn zo veel mogelijk in de wijk te 
vinden. Wij zijn graag aanspreekbaar voor 
de inwoners van Eijsden-Margraten, want zij 
weten als geen ander wat er speelt en leeft 
in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van de 
politie.”

Hoe zijn jullie bereikbaar?
“Inwoners kunnen met problemen en vragen 
bij ons terecht. Wij werken vanuit het politie-
bureau in Valkenburg en zijn zoveel mogelijk 
in de ‘wijk’. Wij zijn bereikbaar via telefoon-
nummer 0900 8844. U kunt ons ook volgen 
via Facebook @politieheuvelland. Bel voor 
spoedgevallen altijd 112.”



Verkiezing gemeenteraad 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor 
de op woensdag 16 maart 2022 te houden 
verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het 
Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 4 
februari 2022 om 10:00 uur in de raadszaal van 
het gemeentehuis Eijsden-Margraten, Amerika-
plein 1 te Margraten, in een openbare zitting 
zal beslissen over:

• de geldigheid van de ingeleverde kandidaten-
 lijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende 
 kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste 
 aanduiding van een politieke groepering en
• de nummering van de geldig verklaarde 
 lijsten.

De openbare zitting is online te volgen via de 
link: https://youtu.be/g2_7a0wsxSc

Eijsden-Margraten, 12 januari 2022.

De voorzitter voornoemd,

Drs. G.J.M. Cox

Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde 
kandidatenlijsten en nummering 

In de Dalestraat te Banholt plaatst de gemeente 
verkeersborden E06 (gehandicaptenparkeer-
plaats). 

Inzage
Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 12 januari zes weken ter 
inzage.

In verband met de huidige maatregelen rondom 
het coronavirus kunnen we u de stukken 
digitaal aanbieden. Voor inzage en nadere 
informatie kunt u bellen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 043 458 8488. 

Het verkeersbesluit is ook te raadplegen via 
www.officiele-bekendmakingen.nl.
  

Eijsden-Margraten, 12 januari 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Dalestraat 8 te 
Banholt

Bekendmaking

Naast raadsleden zijn er ook burgerleden. 
Zij ondersteunen raadsleden en de fracties 
in de gemeenteraad. In de tweede helft van 
2021 heeft de gemeenteraad 5 burgerleden 
benoemd. Burgemeester Sjraar Cox heeft de 
burgerleden onlangs beëdigd.

Foto: v.l.n.r. Roland George (CDA), 
Chayenne Eerlingen (EML), Sander Vaessens 
(EML), burgemeester Sjraar Cox, Hanneke 
Ramakers (VVD) en Roger Bastiaens (VVD). 

Beëdiging burgerleden


