
Nieuw meldpunt drugsoverlast 

Aantrekkelijk en veilig wonen is belangrijk 
voor iedereen. Drugshandel en drugs-
gebruik kunnen voor overlast en gevaar 
zorgen. 

Tijdens een informatiedag over drugsoverlast 
kregen wij veel vragen over meldingsmogelijkhe-
den bij de gemeente. Daarom is er vanaf 1 april 
2022 een telefonisch drugsmeldpunt. Naast de 
bestaande meldmogelijkheden zoals Fixi, Meld 
Misdaad Anoniem en de politie. 

Drugsmeldpunt
Het drugsmeldpunt is bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente: 043 45 88 488.
 Via het keuzemenu wordt u doorverbonden met 
het meldpunt. 

Stichting Goede Doelen week (GDW) 
Margraten streeft ernaar om met 
zoveel mogelijk goede doelen in een 
week te collecteren. Rina Heuts van 
stichting GDW vertelt u meer:

Wat is de opzet van de GDW?
“Onder het motto “Samen kunnen we meer” 
gaan wij in de GDW met tachtig collectanten 
op pad. Op deze manier proberen wij alle 
huishoudens in Margraten, Termaar en 
Groot- en Klein Welsden te bereiken. Wij  
hopen zo op meer financiële steun voor de elf 
goede doelen die zijn aangesloten bij onze 
stichting.”

Hoe doen we dat?
“Van 9 t/m 16 april bezorgen we bij genoemde 
huishoudens een envelop. In deze envelop 
vindt u een uitleg en een keuzelijst met goede 
doelen. De ingevulde lijst kan samen met een 
donatie terug in de envelop. Aan het eind van 
de GDW wordt de envelop weer opgehaald.”

Kan ik ook digitaal doneren?
Dat kan heel makkelijk. U maakt gebruik van 
de QR code op de brief en op de collectebus. 
U kunt ook doneren op bankrekeningnummer 
NL53RABO0349870535. Alvast bedankt voor 
uw bijdrage.

Meer informatie vindt u op: 
www.gdwmargraten.nl.

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
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

De meldingen worden met de politie besproken. 
Vervolgens wordt afgesproken wie welke actie 
onderneemt. Als melder kunt u op de hoogte 
gehouden worden van de vervolgstappen. Het is 
ook mogelijk om anoniem een melding te doen. 
Uw gegevens worden dan niet geregistreerd.

Drugsoverlast? Meld het!
Zo maken we samen onze leefomgeving een 
stukje veiliger. Een overzicht van de meldingsmo-
gelijkheden leest u verderop in De Etalage of op 
www.eijsden-margraten.nl/fixi. 

Ontvangt u onze digitale nieuws-
brief al?
Steeds meer mensen ontvangen graag onze 
digitale nieuwsbrief. De informatie is snel, 
beknopt en spaart papier. Wilt u ook als eerste 
op de hoogte zijn van nieuws uit Eijsden-
Margraten? Meld u aan en ontvang de nieuws-
brief elke week in uw mailbox.

Aanmelden
Dit doet u snel en makkelijk via 
www.eijsden-margraten.nl. U kunt zich uiter-
aard op elk gewenst moment weer afmelden. 

We gebruiken uw gegevens alleen voor het 
versturen van de nieuwsbrief. 

Gewijzigde openingstijden
Het gemeentehuis in Margraten en het 
Servicepunt in Eijsden zijn gesloten op woens-
dag 13 april  vanwege een organisatiedag voor 
medewerkers, op Goede Vrijdag 15 april en 
paasmaandag 18 april 2022.
De verplichte aangifte geboorte c.q. overlijden 
kunt u digitaal regelen via de website 
www.eijsden-margraten.nl.

Kort nieuws

In beeld: met de 
‘Cramignon’ is het 
grenzeloos genieten

Het Voet- en fietsveer de ‘Cramignon’ is weer 
dagelijks in de vaart. Van 1 april tot 1 mei van 
10.00 tot 18.00 uur en van 1 mei tot 31 augustus 
zelfs tot 20.00 uur!
Het veerpont brengt u van Eijsden naar Lanaye 
(België) en terug. ‘Ontdek Eijsden aan de Maas’. 
Bezoek onze website ontdekeijsdenmargraten.nl 
voor een van de vele wandel- en fietsroutes. 



Afscheid zittende raad 

Op dinsdag 29 maart 2022 heeft burge-
meester Sjraar Cox, na de laatste verga-
dering van de huidige raad, een drietal 
raadsleden extra in het zonnetje mogen 
zetten. Gedurende vele jaren heeft het 
drietal zich sterk gemaakt als volksver-
tegenwoordiger van de inwoners van ge-
meen-te Eijsden-Margraten. De gemeente 
Eijsden-Margraten is hen zeer erkentelijk 
en bedankte de afscheidnemende raadsle-
den dinsdagavond op passende wijze. 

Koninklijke onderscheidingen
De heer Frans van de Weerdt en de heer Roger 
Ritzen ontvingen beiden een Koninklijke Onder-
scheiding uit handen van burgemeester Cox. Zij 
werden beiden bij deze formele beëindiging van 
hun raads-lidmaatschap door de Koning benoemd 
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau als dank 

gedurende lange periode in voor de gemeente 
Eijsden-Margraten en haar burgers. In 1994 
maakte Ine Weerts-Drummen haar debuut in de 
raad van de voormalige gemeente Eijsden. Na de 
fusie in 2011 zette zij haar werk als raadslid met 
passie voor de politiek voort. 

Afscheid raadsleden 
Na de laatste vergadering van de huidige raad 
werd afscheid genomen van in totaal negen 
raadsleden: John Nelissen (EML), 
Ger Willems (VVD), Frans Erkamp (EML), 
Hugo Warnier (EML), Lambert Damzo (EML), 
Erwin Debie (CDA), Frans van de Weerdt (CDA), 
Roger Ritzen (CDA) en Ine Weerts-Drummen 
(CDA). Zij beëindigden op 30 maart formeel hun 
raadslidmaatschap.

voor hun verdiensten.
Roger Ritzen was raadslid in gemeente Eijsden 
vanaf maart 2002. Frans van de Weerdt werd 
in juni 2007 benoemd als raadslid van deze 
gemeente. Na de fusie van de gemeenten Eijsden 
en Margraten in 2011 gingen zij allebei verder als 
raadslid voor gemeente Eijsden-Margraten.

Erepenning in zilver
Mevrouw Ine Weerts-Drummen kreeg uit handen 
van burgemeester Sjraar Cox de gemeentelijke 
Erepenning in zilver en ontving als bewijs van 
deze toekenning een zilveren draagspeld. Daar-
naast werd zij opgenomen in het zogenaamde 
Gulden Boek van de gemeente. Ine Weerts-
Drummen ontving de erepenning in zilver omdat 
zij meer dan 25 jaar raadslid is geweest. In totaal 
27 jaar en 10 maanden!
Ine Weerts-Drummen zette zich als raadslid 

Het echtpaar Martens-Wolfs uit Eijsden en 
het echtpaar Tossings-Alberts ook uit Eijsden, 
vierden op 30 maart 2022 hun 60-jarig huwe-
lijksfeest.
Burgemeester Cox heeft de echtparen bezocht 
en hun namens het gemeentebestuur gefeli-
citeerd. Wij wensen de echtparen een goede 
gezondheid en veel levensvreugde toe.

Foto’s: George Deswijzen

Diamanten huwelijksparen in Eijsden

Gemeente Eijsden-Margraten eert drie raadsleden

V.l.n.r. Lambert Damzo, John Nelissen, Ger Willems, Frans van de Weerdt, Ine Weerts-Drummen, Hugo Warnier, Roger Ritzen, Erwin Debie en Frans Erkamp.
Foto: Sluysmans Fotografie

Het echtpaar Martens-Wolfs. Het echtpaar Tossings-Alberts.



Aan de Keerderweg in Gronsveld start 
binnenkort de bouw van een kleinschalig 
woonzorgcentrum. Hier creëert Envida 
een nieuw thuis voor 36 bewoners die 
om gezondheidsredenen niet meer zelf-
standig kunnen wonen. Ook worden er 
20 zorgwoningen gebouwd. Op 9 april is 
er een infomarkt voor iedereen die meer 
wil weten over dit project.  

Bijzondere samenwerking
Het woonzorgcentrum wordt gebouwd tussen 
sporthal ’t Vroendel, het gebouw van Talent en 
het Streekmuseum en de tuinen van heemkun-
devereniging Grueles. Hierdoor ontstaat aan 
de rand van Gronsveld een omgeving waar het 
goed wonen, werken, leren en recreëren is. 
De nieuwbouw vormt het startsein voor een bij-
zondere samenwerking tussen Grueles, Talent, 
de sporthal, Fysiotherapie Gronsveld (onderdeel 
van ParaMedisch Centrum Zuid) en zorgorgani-
satie Envida.

9 april: Infomarkt en opening 
streekmuseum Grueles
Wilt u meer weten over deze bijzondere samen-
werking? Op 9 april, van 15.00 - 17.00 uur, is er 
een infomarkt aan de Keerderweg in Gronsveld. 

Alle partijen die straks samenwerken in dit 
gebied zijn hier aanwezig en vertellen u graag 
meer over de plannen. Ook maakt Grueles 
officieel bekend wat de openingstijden van het 
Streekmuseum zijn. 
U bent van harte welkom!

Infomarkt woonzorgcentrum Gronsveld

Kijk voor meer informatie over het woonzorg-
centrum in Gronsveld op 
www.eijsden-margraten.nl/woonzorgcentrum 
Gronsveld.

Drugshandelaren en drugsgebruikers kunnen in woonwijken  
voor overlast en gevaar zorgen. Hennepteelt en de productie  

van synthetische drugs kunnen leiden tot brand, wateroverlast  
en stank. Heeft u aanwijzingen voor drugs  productie, 

drugshandel of drugsgebruik in uw woonomgeving? Meld het.

U kunt drugshandel of drugsgebruik melden via:

De app Fixi
via Meldpunt drugsoverlast

Gemeente Eijsden-Margraten
Tel. 14 043 of 043 458 84 88

Politie
Tel. 0900 88 44

Meld Misdaad Anoniem
Tel. 0800 70 00

Drugsoverlast  
in uw buurt?  

Gevolgen van drugshandel  
en drugsgebruik in uw buurt:

Drugsafval 
op straat

Geweld en 
inbraak

Invloed op 
de jeugd



Bekendmakingen

Op zondag 24 april is in Eijsden het Kasseien-
criterium. Om deze jeugdwielerwedstrijd goed 
te laten verlopen gelden de volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen:
• het instellen van een tweezijdig parkeerverbod

• het afsluiten van bovenstaand parcours voor 
 alle verkeer, behoudens voor de deelnemers en 
 de organisatie (motards-jury-medisch team) 
 van 10.00 uur tot 18.30 uur.

 op de Diepstraat, Prins Bernhardstraat, Veldje, 
 Cramignonstraat, Kennedylaan, Hubert Smeets-
 straat, M.L. Kingstraat, Trichterweg, Spriemen-
 straat, Vroenhof en Kerkstraat van 07.00 uur 
 tot 19.00 uur.

Er is een verkeersbesluit nodig voor het versterken 
van natuur en landschap op grond van de Euro-
pese Habitatrichtlijn en de Wet Natuurbescher-
ming. Het gaat om een deel van de onverharde 
Dorreweg in Cadier en Keer.

Van april tot oktober is de periode van voortplan-
ting van de ernstig bedreigde Geelbuikvuurpad. 
Daarom sluiten we een deel van de Dorreweg af. 

Dit doen we met slagbomen en een betonnen 
obstakel, om passeren van auto’s te verhinde-
ren. Menners hebben wel toegang tot de weg. 
U kunt gemakkelijk van een aangrenzende 
omleidingsroute gebruik maken. Aanliggende 
grondeigenaren/pachters kunnen de weg onder 
voorwaarden blijven gebruiken via sleutelbeheer 
door Staatsbosbeheer.

Verkeersmaatregelen Kasseiencriterium in Eijsden

Inzage
Het verkeersbesluit ligt vanaf 7 april 2022 voor 
een periode van zes weken ter inzage in het ge-
meentehuis.  Wij kunnen u de stukken ook digitaal 
sturen. Voor inzage of meer informatie kunt u 
bellen met het KlantContactCentrum, telefoon-
nummer 043 458 8488. 
Het verkeersbesluit kunt u ook inzien via 
www.officiele-bekendmakingen.nl.

Verkeersbesluit gedeeltelijke afsluiting Dorreweg in Cadier en Keer

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de ontwerp-
beschikking voor het verbouwen van het woon-
huis Bukel 1, 6265 ND Sint Geertruid ter inzage 
ligt.

Het uitbreiden van de woning past niet geheel 
binnen de regels van het huidig bestemmingsplan 
“Buitengebied Margraten 2009”. Op grond van 
artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12 eerste lid, 
sub a, onder 3 van de Wabo, wordt afgeweken 
van het bestemmingsplan en zijn we voornemens 
de omgevingsvergunning te verlenen. Hiervoor 
wordt de uitgebreide procedure gevolgd.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van de 
Wabo vanaf 7 april 2022 voor 6 weken ter inzage 
in het gemeentehuis. We kunnen u de stukken ook 
sturen. Voor inzage en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. Tevens zijn de  
stukken digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: 
NL.IMRO.1903.OVBUI6265ND1-ON01.

Tijdens deze termijn van zes weken dat het 
ontwerpbesluit ter inzage ligt kan door eenieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen worden 

ingediend. De schriftelijke zienswijze kunt u 
richten aan het college van burgemeester en 
wethouders. Een zienswijze kan niet worden inge-
diend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.), 
behalve per telefax op nr. 043 458 8400.

Eijsden-Margraten, 6 april 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox

Ontwerpbeschikking voor het verbouwen van het woonhuis op het perceel Bukel 1, 
6265 ND Sint Geertruid

Uitnodiging

De Lijn 50-gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-
Wittem en Vaals slaan de handen ineen en maken 
samen een omgevingsvisie. In het najaar van 
2020 hebben we u via een vragenlijst betrok-
ken bij het maken van een bouwstenennotitie, 
nu gaan we aan de slag met de daadwerkelijke 
omgevingsvisie. We willen u graag ook bij deze 
fase betrekken. Daarom nodigen we u van 
harte uit om mee te denken over verschillende 
thema’s. Op 21, 23 en 24 maart zijn er al digitale 
bijeenkomsten geweest. Op 20 april is er ook nog 
een fysieke bijeenkomst. Hier kunt u uw mening 
en ideeën met ons delen. Doe mee! Uw inbreng is 
erg waardevol!

Wanneer Woensdag 20 april 2022
Tijd 19.00 – 21.00 uur (u kiest zelf hoe 
  laat u binnenloopt)
Locatie Gemeentehuis Margraten 
  (Amerikaplein 1, Margraten)

eraan komt. Deze wet treedt naar verwachting op 
1 januari 2023 in werking. De omgevingsvisie 
geeft een brede kijk op hoe we in de toekomst 
in onze regio, onze gemeenten en onze wijken 
willen leven, wonen, werken, verplaatsen en 
recreëren. Kijk voor meer informatie op 
www.eijsden-margraten.nl/omgevingsvisie. 
Hopelijk zien we u op 20 april!

De uitdagingen in onze leefomgeving vragen 
om samenwerking en om een visie die over 
gemeentegrenzen heen gaat. Ook úw inbreng is 
belangrijk. Hoe denkt u over uitdagingen rondom 
het klimaat, de toekomst van onze energievoor-
ziening, de verduurzaming van het toerisme, de 
veranderende woonbehoeften, de ontwikkelingen 
in de landbouw, bereikbaarheid en mobiliteit? En 
over sociale zaken zoals leefbaarheid, vergrijzing 
en veiligheid?
U hoeft geen voorkennis te hebben van de om-
gevingsvisie om deel te kunnen nemen aan deze 
bijeenkomst. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar 
info@omgevingsvisielijn50.nl.

Even opfrissen: wat is een 
omgevingsvisie?
Alle gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie 
op te stellen vanwege de Omgevingswet die 

Meedenken over de nieuwe Omgevingsvisie kan nu óók fysiek op 20 april


