
Uitgelicht: Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij vrijheid 

Tijdens de Nationale Herdenking op de 
avond van 4 mei staan we traditiegetrouw 
stil bij alle mensen die door oorlogshan-
delingen of terreur om het leven zijn 
gekomen. Een dag die we nooit mogen 
vergeten. Maar ook een dag die ons herin-
nert aan de vrijheid die we terug hebben 
gekregen. 

Herdenken
Gemeente Eijsden-Margraten geeft invulling 
aan deze herdenking. Op woensdag 4 mei is een 
herdenkingsplechtigheid bij het monument der 
Gevallen Verzetslieden aan de Vroenhof in Eijsden. 
De plechtigheid begint om 19.45 uur en eindigt 
rond 20.30 uur. U bent van harte welkom. 

Met de handige Milieu App wordt 
afval aanbieden echt makkelijker. 
Rachel Peters-Backers werkt op het 
servicepunt van Rd4 en vertelt u meer 
over deze gratis app.

Waarom is de Milieu App zo handig?
“Met de Milieu App op uw mobiele telefoon 
vergeet u nooit meer om afval buiten te zet-
ten. U kunt heel snel in de afvalkalender zien 
wanneer het afval wordt opgehaald. 
En u kunt zelfs een alarm instellen zodat u 
een melding krijgt vlak vóór de inzameling. 
Ook informeren wij u snel van eventuele 
wijzigingen. Daarnaast kunt u in de afval-
scheidingswijzer eenvoudig opzoeken in 
welke zak of bak iets moet. En uw bezoekje 
aan het milieupark wordt makkelijker met de 
digitale milieupas.”

Hoe werkt de Milieu App?
“De eerste keer wordt gevraagd naar uw 
postcode en huisnummer. U heeft dan al 
direct toegang tot de afvalkalender. Als u ook 
uw milieupasnummer invoert, kunt u gebruik
maken van extra functies zoals de digitale 
milieupas en dumpmeldingen.”

Waar kan ik de Milieu App 
downloaden?
“U kunt de gratis app downloaden via de 
App of Play Store. Meer informatie vindt u op 
www.rd4.nl/milieu-app.” 

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

Vieren
Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland 
in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. 
Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te 
bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te 
realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. 

Gewijzigde openingstijden 
Het gemeentehuis in Margraten en het 
Servicepunt in Eijsden zijn gesloten op woens-
dag 27 april (Koningsdag) en donderdag 5 mei 
2022 (Bevrijdingsdag).
De verplichte aangifte geboorte c.q. overlijden 
kunt u digitaal regelen via de website 
www.eijsden-margraten.nl. 

Als alcohol drinken een 
gewoonte is
Uit onderzoek blijkt dat regelmatig gebruik 
van alcohol is toegenomen bij 55-plussers. 
Veel mensen van deze leeftijdsgroep lijken zich 

onvoldoende bewust van de risico’s van alcohol. 
Om hier meer aandacht op te vestigen is 
Moti-55 in het leven geroepen. Een gratis, 
individueel gesprekkentraject voor mensen van-
af 55 jaar uit Zuid-Limburg. www.moti55.nl.

Woensdag 4 mei verkeers-
maatregel in Eijsden
Op woensdag 4 mei is de Nationale Herdenking 
aan de Vroenhof in Eijsden. De Kerkstraat en de 
Vroenhof zijn dan van 18.00 uur tot 21.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer behalve voor
voetgangers. 

Kort nieuws

In beeld: Metingen 
luchtkwaliteit

Op 6 locaties in de gemeente worden sensoren 
geplaatst om de luchtkwaliteit te meten. 
De meetsystemen worden op plekken geplaatst 
waar de invloed van de snelweg, de luchtvaart 
en  industrie in België op de luchtkwaliteit goed 
te meten is.  
De systemen blijven twee jaar aangesloten. Dit is 
nodig om goed onderzoek te kunnen doen. 
De meetresultaten worden gebruikt om te bepa-
len welke maatregelen de luchtkwaliteit kunnen 
verbeteren. 

Op 12 april werd het eerste meetsysteem geplaatst aan 
de Martin Luther Kingstraat in Eijsden. 



Rectificatie lokale belasting rioolheffing

In De Limburger van 1 april jl. staat een 
artikel over de lokale belastingen in 
Limburg. De krant schrijft dat gemeente 
Eijsden-Margraten het hoogste tarief van 
Limburg heeft voor de rioolheffing. 
De Limburger heeft het tarief echter 
verkeerd weergegeven. Gemeente 
Eijsden-Margraten werkt voor de riool-
heffing met de volgende twee tarieven:

Het bedrag van € 125 wordt namelijk alleen 
geteld als het waterverbruik meer is dan 300m³. 
En een gemiddeld gezin gebruikt tussen de 100m³ 
en 160m³ water per jaar. Er zijn slechts zo’n 180 
heffingen per jaar met een groter verbruik dan 
300 m³.

Rioolheffing         Tarief 2022

Vast bedrag per woning/eigendom € 280
Vast bedrag per gebruik > 300 m³ € 125

De krant heeft beide bedragen bij elkaar opgeteld 
en komt zo uit op een tarief van € 405. Een betere 
weergave was geweest als zij het tarief van € 280 
hadden vermeld. 

Eijsden-Margraten heeft weer een 
100-jarige inwoonster erbij. Mevrouw 
Rozenhout-In de Braek bereikte op 
7 april 2022 deze mooie leeftijd. 

In een klein gezelschap hebben ze dit feest 
gevierd. Namens het college van B&W verrasten 
locoburgemeester Jos Custers en wethouder 
Gerry Jacobs haar met een bezoek. En over-
handigden een streekproductentas met een 
prachtige bos bloemen.  

Foto: Nico Hanssen

100-jarige inwoonster in Eijsden 

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



Vacatures afdeling Openbare Ruimte

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe collega’s voor 
de buitendienst. Als medewerker buitendienst 
weet je van aanpakken. Je werkzaamheden 
bestaan uit het onderhouden van de Openbare 
Ruimte. De meeste tijd ben je bezig in de boom-
verzorging. Je hebt geen hoogtevrees en werkt 
soms via een hoogwerker op grote hoogte.

Bij het werken in de buitendienst zijn klant-
gerichtheid, proactief handelen en gebiedskennis
belangrijke taken. In veel gevallen ben je het 
eerste aanspreekpunt voor de burger waardoor 

goede mondelinge communicatieve vaardigheden 
gewenst zijn. Daarnaast werk je af en toe in de 
wachtdienst. En bij calamiteiten pak je werk-
zaamheden op en ben je verantwoordelijk voor 
het regelen van de gladheidbestrijding.

Wil jij bijdragen aan een 
verzorgde uitstraling van onze 
gemeente?
Kijk dan voor meer informatie en de sollicitatie-
procedure op onze website 
www.eijsden-margraten.nl/vacatures. 

Medewerkers buitendienst (boomverzorging)
36 uur per week (1,0 fte), schaal 5

Structurele functie

Het riool in de Prins Hendrikstraat in Eijsden 
voldoet niet meer en moet daarom vernieuwd 
worden. Het huidige riool ligt onder kabels en 
leidingen. Hierdoor is het moeilijk om aan het 
huidige riool te werken. Het nieuwe riool wordt 
naar het midden van de rijbaan verplaatst. 

De stoepen en weg worden daarbij vernieuwd. 
Het huidige ontwerp van de Prins Hendrikstraat 
is de basis voor het nieuwe ontwerp. Direct 
omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor 
een informatieavond over de plannen in de 
Prins Hendrikstraat. 

Rioolreconstructie Prins Hendrikstraat Eijsden 

Meer informatie 
Meer informatie over de reconstructie en infor-
matieavond leest u op 
www.eijsden-margraten.nl/prinshendrikstraat.


