
 Uitgelicht: gemeente Eijsden-Margraten kiest opnieuw 
voor Volta Limburg

Volta Limburg heeft de openbare Europe-
se aanbesteding ‘Service Provider PV
installaties Eijsden-Margraten’ gewonnen.
Hiermee wordt Volta Limburg opnieuw 
de samenwerkingspartner van de 
gemeente Eijsden-Margraten voor het 
leveren van zonnepanelen. 

Zorgeloos Zonnepanelen 
Al sinds 2016 voert de gemeente het project 
Zorgeloos Zonnepanelen uit, in samenwerking 
met Volta Limburg. In dit project heeft de ge-
meente ruim € 4 miljoen aan leningen verstrekt 
aan huishoudens in Eijsden-Margraten voor het 
aanleggen van zonnepanelen. Meer informatie 
over Zorgeloos Zonnepanelen is te vinden op de 
website www.eijsden-margraten.nl/zorgeloos-
zonnepanelen.

PlusJeHuis 
Heeft u interesse in andere energiebesparende 

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

maatregelen voor uw woning? Denk hierbij aan 
een hybride warmtepomp, isolatie of ventilatie? 
Ook voor deze maatregelen biedt de gemeente 
een aantrekkelijke lening, waarvan particuliere 
woningeigenaren gebruik kunnen maken. Kijk 
op: www.eijsden-margraten.nl/plusjehuis.

Verbod op plastic ballonnen en 
confetti
Plastic ballonnen en confetti kunnen zorgen 
voor vervuiling en milieuschade. Daarom is het 
laten opstijgen van niet biologisch afbreekbare 
ballonnen verboden in Eijsden-Margraten. 
Ook het gebruiken van plastic confetti en ser-
pentines mag niet in de buitenruimte. 
Deze regels zijn opgenomen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Zo dragen we samen 

Kort nieuws

bij aan een schone omgeving. 

Overlast vliegverkeer 
Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u 
een klacht indienen via 
www.kicl.nl/klacht-indienen. U kunt ook bellen 
met het Klachten Informatie Centrum Lucht-
verkeer via 043 365 2020. Daarbij is het van 
belang dat u de datum en het tijdstip van uw 
waarneming vermeldt.   

Voor onderwijs, sport, winkels en kappers 
is per 15 januari meer mogelijk - onder 
voorwaarden. De regels voor het dragen van 
mondkapjes zijn aangescherpt. Vanwege het 
enorme aantal besmettingen blijven o.a. 
horeca en musea nog dicht. Op dinsdag 
25 januari besluit het kabinet opnieuw of er 
meer kan. Meer uitleg in beeld vindt u op 
pagina 4 of ga naar www.rijksoverheid.nl.
Alleen samen krijgen we corona onder 
controle. Houd u aan de basisregels. Ook als u 
gevaccineerd bent.

In beeld: winkels, sportclubs en kappers weer open

Op 27 januari - Holocaust Memorial 
Day - herdenken we wereldwijd de 
slachtoffers van de Holocaust. 
Dmitri Boutylkov, secretaris van de 
Joodse gemeenschap Limburg vertelt:

Waarom is herdenken zo belangrijk?
“Tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord-
den de nazi’s zes miljoen Joden. We herden-
ken op 27 januari de vele slachtoffers, we 
herinneren hun verschrikkelijke lot. Als je niet 
herdenkt wordt antisemitisme normaal en dat 
mag nooit gebeuren.”

Waarvoor zijn struikelsteentjes?
“Struikelsteentjes liggen tussen de bestrating 
voor een huis en staan symbool om je te 
laten ‘struikelen’. Het is daarbij de bedoeling 
de namen van de mensen die hier gewoond 
hebben te lezen en herdenken en wat zij en 
hun familie tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
overkomen.”

Voor wie zijn de struikelsteentjes?
“Er zijn struikelsteentjes gelegd als herinne-
ring aan de Joodse dorpsbewoners die naar 
concentratiekampen werden gedeporteerd. 
En als eerbetoon aan de verzetsstrijders uit 
Eijsden. Uiteindelijk zijn ze allen vermoord. 
We mogen de lessen uit de geschiedenis niet 
vergeten zodat de Holocaust zich niet zal 
herhalen.”

Herdenken doen we ook dit jaar thuis maar in 
gedachten zijn we samen.

Marcel Michiels (directeur Volta Limburg) en 
Jos Custers (wethouder Duurzaamheid, gemeente 
Eijsden-Margraten). 



In de Sint Gerlachusstraat te Banholt worden 
verkeersborden E06 voor een gehandicapten-
parkeerplaats geplaatst. 

Inzage
Het verkeersbesluit ligt vanaf 19 januari voor 
een periode van zes weken ter inzage in het 

gemeentehuis. In verband met de huidige maat-
regelen rondom het coronavirus kunnen we u 
de stukken digitaal aanbieden. Voor inzage en 
nadere informatie kunt u bellen met het Klant-
ContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488. 
Het verkeersbesluit is ook te raadplegen via 
http://www.officiele-bekendmakingen.nl. 
  

Eijsden-Margraten, 19 januari 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox

Verkeersbesluit Sint Gerlachusstraat Banholt

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 21 december jl. het Subsidieprogramma
2022 vastgesteld. Dit subsidieprogramma 
behoort bij de Algemene Subsidieverordening 
Welzijn Eijsden-Margraten 2017. Op grond van 
artikel 4 van deze subsidieverordening moet 

Bekendmakingen

het college elk jaar het subsidieprogramma 
vaststellen binnen de door de raad vastgestelde 
subsidieplafonds. Deze subsidieplafonds worden 
vastgesteld bij de verschillende budgetten in de 
gemeentebegroting.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u 
contact opnemen met mevrouw 
M. Frijns-Lardinois, telefoon 043 458 8488 of 
via e-mail info@eijsden-margraten.nl.

Subsidieprogramma 2022




