
Uitgelicht: Ondernemen doe je samen!

Op woensdagavond 20 april is in het 
Stadhuis aan de Markt in Maastricht het 
grats Startersevent Limburg. 
Dit evenement is voor iedereen die als 
zelfstandig ondernemer wil starten of pas 
ondernemer is. 

Er is een steeds grotere belangstelling om te gaan 
ondernemen, vooral als ZZP’er. In 2021 regis-
treerde de Kamer van Koophandel ruim 12.000 
starters in Limburg. Naast passie en doorzettings-
vermogen is een goede voorbereiding één van de 
pijlers van succesvol ondernemerschap. Tijdens het 
Startersevent willen we persoonlijk, kleinschalig 
en regionaal starters informeren. En de mogelijk-
heid bieden om te netwerken met andere starters 
en ondernemers. 

Bewegen is goed voor lichaam en 
geest. Toch zijn er veel mensen die niet 
de kans krijgen om mee te doen of 
belemmeringen ervaren. Hier brengt 
organisatie ‘Negen’ in samenwerking 
met de gemeente graag verandering 
in. Sport- en beweegcoach Stijn 
Winkens vertelt meer over het project 
‘In Beweging’.

Wat en voor wie is het project?
“In Beweging is een op maat sport- en 
beweegtraject voor inwoners van gemeente 
Eijsden-Margraten die weinig bewegen. Met 
een 12 weken durend traject maken wij u 
fitter en zelfverzekerder. Hierdoor krijgt u 
voldoende conditie en kunt u vervolgens 
aan het bestaande sport- en beweegaanbod 
deelnemen.”

Wat kost het?
“Voor een 12 weken durend en op maat 
gemaakt sport- en beweegtraject betaalt u 
slechts éénmalig € 27,60. In een groepje van 
maximaal 6 personen gaan we op een gezon-
de en verantwoorde manier aan de slag. Met 
het beweegtraject en effectieve nazorg gaat u 
met plezier een sportief leven tegemoet!” 

Waar kan ik me aanmelden?
“Stuur voor meer informatie of aanmelden 
een mail naar stijn@negen.nl of bel naar 
06 1209 2296. Ik verheug me op uw komst!”

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

Aanmelden
Afgestemd op de startersvragen uit de dagelijkse 
praktijk hebben we een gevarieerd programma. 
Deelnemen aan het Startersevent Limburg is gratis 
maar wel eerst even aanmelden. 
Ga voor meer informatie en aanmelden naar: 
www.starterscentrum.nl/startersevent-limburg.

Save the date: netwerkevent  
Eijsden-Margraten
Op 12 mei organiseert gemeente Eijsden-
Margraten weer een netwerkevent voor onder-
nemers. Meer informatie ontvang je binnenkort in 
je mailbox of via onze communicatiekanalen.

Denk meer over de nieuwe 
Omgevingsvisie op 20 april
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-
Wittem en Vaals maken samen een omgevings-
visie. U kunt u uw mening en ideeën met ons 
delen. Uw inbreng is erg waardevol!
Wij nodigen u van harte uit om mee te denken 
over verschillende thema’s op woensdag 
20 april 2022 tussen 19.00 - 21.00 uur (u kiest 
zelf hoe laat u binnenloopt). 
Gemeentehuis Margraten (Amerikaplein 1, 
Margraten. Kijk voor meer informatie op 
www.eijsden-margraten.nl/omgevingsvisie. 

Vet, recycle het!
De gemiddelde Nederlander gebruikt 4 kilo 
frituurvet. Waarvan we 1,4 kilogram thuis 
gebruiken en 2,6 kilogram in de horeca. 
De horeca verzamelt 95% van het frietvet voor 
recycling. Bij consumenten is dit maar 20%. 
Dat kan anders! Gooi je (frituur)vet niet weg 
door de gootsteen of het toilet, maar recycle 
het. Kijk voor meer informatie over het recyclen 
van frituurvet op: www.waterklaar.nl/frietvet. 

Kort nieuws

In beeld: Kunst met een 
verhaal 
De bijgebouwen van basisscholen De Cramignon
en Tangram in Eijsden zijn omgetoverd tot 
bijzondere kunstwerken. Kunstenaars Karin 
Winkelmolen en Nicole van Mulken verzorgden 
lessen over duurzaamheid, milieu en zwerfafval. 
De leerlingen hebben op basis daarvan prachtige 
tekeningen en teksten gemaakt. Zoals “Ik wens 
dat de natuur beter gerespecteerd wordt”. 
En: “Ik wens dat over een paar jaar 75% van het 
afval weg is.”  De kunstenaars verwerkten dit op 
panelen met grote composities.



Steunpunt Eijsden-Margraten: vrijwillige hulp blijft hard nodig

Er is een tekort aan vrijwilligers. Met 
name aan mensen die af en toe eens met 
de auto vluchtelingen naar een super-
markt of dokter willen begeleiden. Ook 
taalmaatjes blijven heel hard nodig.

Aanmelden kan bij het Gemeentelijk 
Steunpunt Opvang Oekraïense 
Vluchtelingen, op werkdagen bereikbaar 
via 043 458 84 88 of via een formulier op 
www.eijsden-margraten.nl/oekraine. 

Daarnaast vragen wij u ook om, wanneer u 
zelf Oekraïense vluchtelingen opvangt, dit 
door te geven bij dit steunpunt. Zo houden 
we overzicht, kunnen we ondersteuning 
bieden en (hulp)vragen inventariseren op 
het gebied van onderwijs, medische zorg, 
leefgeld en dergelijke.

Intake en inschrijving Oekraïense 
vluchtelingen
Twee momenten waarop wij als organisatie 
persoonlijk contact hebben met Oekraïense vluch-
telingen zijn tijdens het officiële intakegesprek en 
tijdens hun officiële inschrijving in onze gemeente. 

Oekraïense kinderen: onderwijs 
en andere activiteiten
Op dit moment stromen in hoog tempo grotere 
groepen vluchtelingen in. Dit heeft gevolgen 
voor de onderwijsstichtingen Kom Leren, Mosa 
Lira, INOVO en de betrokken gemeenten. Niet 
alleen zullen snel vacatures uitgezet worden maar 
wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor 
instroom van Oekraïense basisschoolkinderen. 
Daarnaast zoeken we ruimten waar we extra klas-
sen in kunnen richten. Voor kinderen/jongeren die 
(nog even) geen andere structurele dagbesteding 
hebben, zoals bijvoorbeeld school, ontwikkelen 
onze buurtcoaches op dit moment activiteiten.

Tijdens de intake maken onze medewerkers van 
het Steunpunt Opvang Oekraïense vluchtelingen 
persoonlijk kennis en informeren en inventariseren 
ze de eerste en belangrijkste (levens)behoeften. 
Kort gezegd helpen ze de Oekraïners aan een plek 
waar ze op adem kunnen komen en zich veilig en 
welkom weten. Daarnaast kijken ze onder andere 
ook of alle benodigde, officiële documenten 
aanwezig zijn voor de officiële inschrijving en of 
er nog vertalingen nodig zijn door een beëdigde 
tolk-vertaler.

Ongeveer een week later ontvangen we de 
gevluchte Oekraïners die (voorlopig) in onze 
gemeente willen blijven bij ons gemeentelijk 
servicebureau waar we hen officieel inschrijven. 

Huisvesting
Op dit moment vangen we ongeveer 70 vluchte-
lingen op in Eijsden-Margraten. Het grootste deel 
verblijft bij particulieren. Daarnaast vangen we 
mensen op in ‘De Abby’ en in de ‘Zeute Aardbei’. 
Vanaf 15 april kunnen Oekraïense vluchtelingen 
ook terecht in appartementen gelegen te 
Bemelen. Onze zoektocht naar geschikte opvang-
locaties gaat natuurlijk verder.

Wilt u makkelijk en snel lokale en 
regionale bekendmakingen ontvangen? 
Schrijf u dan in voor de gratis e-mail-
service bekendmakingen.
 
Hiermee ontvangt u besluiten en andere 
berichten die gemeenten, provincies en water-
schappen via Overheid.nl publiceren. 

U kunt het type bericht instellen en van welke 
organisatie u deze berichten wilt ontvangen. 
Ga naar overheid.nl/attenderingsservice. 

Altijd op de hoogte van besluiten in uw buurt

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april
zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de 
spoorwegovergang Bellefleur in Eijsden. 

De werkzaamheden zijn van 00.00 tot ongeveer 
07.00 uur. De spoorwegovergang is dan afgeslo-
ten voor alle verkeer. 

Werkzaamheden spoorwegovergang Bellefleur Eijsden 

Voor meer informatie kunt u bellen met 
Strukton Rail Nederland B.V, tel: 024-7002000.

Illegaal Tiny House  

Op Green Resort Mooi Bemelen is eind 
2021 een recreatiewoning gebouwd in 
strijd met het bestemmingsplan. Dit zou 
de eerste zijn van ongeveer 130 recreatie-
woningen. Deze worden al een tijd via 
advertenties te koop aangeboden. Door 
Green Resort Mooi Bemelen worden de 
recreatiewoningen Tiny House genoemd.

Het college heeft op 5 april 2022 nog eens 
besloten dat de recreatiewoning illegaal is ge-
bouwd en dus weg moet. Het besluit van het 
college steunt daarbij onder andere op de 
uitspraak van de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Limburg. 

Eerder oordeelde deze rechtbank dat de illegale 
recreatiewoning niet mag blijven staan. Het 
besluit van het college leidt ertoe dat de bouw 
van de aangeboden 130 recreatiewoningen niet 
kan doorgaan.



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



Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto artikel 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend, dat het college op 29 maart 2022  
het wijzigingsplan Maastrichterweg 4 Gronsveld 
ongewijzigd heeft vastgesteld (planidenficatie-
nummer NL.IMRO.1903.WPKOM6247NA4-VG01).

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan 
Gronsveld en Rijckholt 2013 en heeft de bestem-
ming Agrarisch - Agrarisch Bedrijf met de aandui-
ding Tuincentrum. Het betreft het wijzigen van de 
bestemming Agrarisch-Bedrijf naar Wonen (van 
bedrijfswoning naar burgerwoning). Hiertoe is het 
voorliggend ontwerp wijzigingsplan opgesteld. 
Er is ter plaatse geen bedrijf meer. 

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende 
stukken liggen vanaf donderdag 14 april 2022 tot 
en met woensdag 25 mei 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis, Amerikaplein 1 Margraten.

Voor inzage in het vastgesteld wijzigingsplan 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Eijsden-Margraten, 13 april 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgermeester, Sjraar Cox

kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het wijzigingsplan is tevens te 
raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.WPKOM6247NA4-VG01 

Belanghebbenden en andere (rechts)personen die 
tijdig een zienswijze bij het college naar voren 
hebben gebracht alsmede belanghebbenden die 
geen zienswijze naar voren hebben gebracht 
kunnen binnen de termijn van de terinzageleg-
ging tegen het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan beroep instellen. Beroep kan 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen 
die termijn- naast het indienen van beroep- een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend 

Vastgesteld Wijzigingsplan Maastrichterweg 4 Gronsveld 

De hoge energieprijzen maken het 
verduurzamen van uw woning extra 
aantrekkelijk, want het levert een lagere 
energierekening op. 

Wilt u weten waarmee u het meest bespaart? 
Met de gratis online huisscan van PlusJeHuis
ziet u direct welke energiebesparende 
maatregel het meeste oplevert. Alle burgers 
van onze gemeente kunnen terecht voor 
deskundig advies. 

Ga voor meer informatie naar 
www.eijsden-margraten.nl/plusjehuis.   

Plus Je Huis


