
Uitgelicht: Uitnodiging ondernemersavond

Vanwege corona konden we in 2020 en 
2021 helaas geen ondernemersavond 
houden. Op 12 mei 2022 is het dan zover: 
hét netwerkevent voor ondernemers in 
Eijsden-Margraten! Tijdens deze avond 
presenteren we u de LIMx Roadshow. We 
praten in het dialect over de voordelen 
van dialect spreken en duurzaam onder-
nemen.

LIMx Roadshow 
De ondernemersavond is donderdag 12 mei 2022 
in het gemeentehuis (Amerikaplein 1, Margraten). 
Het programma:
19.00 uur  Inloop
19.30 uur  LIMx Roadshow met: 

- Moderator Ruud Kleinen en muzikale 
  sidekick Bart Storcken.
- Inspirerende sprekers:
• Frans Pollux (columnist, schrijver, 
   dichter, muzikant en televisiepresen-
   tator) met een mini-theatercollege 
   over dialect. 
• Huub Narinx (directeur Limburgse 
   Werkgeversvereniging).

Sinds maart zijn er mensen uit 
Oekraïne in onze gemeente. Wij ont-
vangen veel vragen van inwoners die 
woonruimte willen aanbieden. Maar 
ook vragen van mensen die op een of 
andere manier hun hulp willen aanbie-
den. Rik Blokland, klantmanager SEM 
(afdeling Sociale Zaken) vertelt:

Hoe werkt de opvang van 
vluchtelingen? 
“We willen de opvang zo goed mogelijk 
regelen. Dit doen we naast onze reguliere 
taken. Daarom hebben we als gemeente een 
platform ‘Opvang Oekraïne’ ingericht. De uit-
dagingen waar we met zijn allen voor staan 
kunnen we alleen goed aanpakken als we 
samen actief de schouders eronder zetten.”

Wat kunnen inwoners doen? 
“Niet iedereen is in staat om vrijwilliger te 
worden of helpen aan woonruimte. Maar 
we kunnen elkaar wel ondersteunen. Wij 
merken dat sommigen die vol overgave zijn 
gestart het moeilijk krijgen. Dan is extra steun 
van een buurman of begrip voor elkaar een 
geweldig iets. De vluchtelingen die ik heb 
mogen ontmoeten zijn erg dankbaar dat we 
hun warmhartig en liefdevol ontvangen.”

Waar vind ik meer informatie?
“Op onze website 
www.eijsden-margraten.nl/oekraine vindt u 
meer informatie over de opvang van vluchte-
lingen uit Oekraïne.” 

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

• Lucien Franssen (voorzitter stichting 
   ondernemers Eijsden-Margraten).
- LIMx Quiz.

21.00 uur  Netwerkborrel

Wilt u deelnemen aan de 
ondernemersavond? Meld u aan! 
Deze week ontvangen alle ondernemers een 
uitnodiging per mail met een aanmeldlink. 
Geen mail ontvangen? Laat het ons weten via 
info.ez@eijsden-margraten.nl. 

Rookmelders op elke verdieping! 
Per 1 juli 2022 geldt de wettelijke verplichting 
dat in elke woning en op elke verdieping een 
rookmelder hangt. Wacht niet tot die datum, 
maar hang ze nu op. Rookmelders redden écht 
levens. Bezoek de website www.brandweer.nl 
voor meer informatie over rookmelders.

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

Kort nieuws

In beeld: Koningsspelen 
2022 Eijsden-Margraten 
Vorige week hebben alle kinderen in onze 
gemeente mooie Koningsspelen mogen beleven. 
Wij zijn er als gemeente trots op dat alle scholen 
een mooie sportdag hebben georganiseerd. OBS 
Mesch en Basisschool Maurice Rose (Margraten)
waren dit jaar de gelukkigen om de organisatie 
in handen te laten van studenten van het CIOS 
(Centraal Instituut Opleiding Sportleiders).
Het was een super leuke dag! 



Tegemoetkoming stijgende energierekening

De energiekosten zijn in korte tijd een 
stuk hoger geworden. Hier heeft iedereen 
in Nederland mee te maken. 

Regeling 1: lagere energiebelasting
Voor iedereen in Nederland is de energiebelasting 
daarom verlaagd. Het gaat hierbij om een extra 
belastingkorting op de energierekening. En een 
tijdelijke verlaging van het belastingtarief op 
elektriciteit. Lees meer hierover op de website van 
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
koopkracht/stijgende-energierekening-deels-
gecompenseerd.

Regeling 2: eenmalige energie-
toeslag van € 800,-
Door de gestegen energiekosten is niet iedereen 
in staat de energierekening te betalen. Daarom 
komt er aanvullend voor huishoudens met een 
laag inkomen een eenmalige energietoeslag van 
€800,-. 
De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld 
voor het jaar 2022. De energietoeslag compen-
seert huishoudens met een laag inkomen deels 
voor de gestegen energieprijzen. Een laag 
inkomen is maximaal 120% van de toepasselijke 
bijstandsnorm. 

 Participatiewet. (Bijvoorbeeld detentie of 
 studerend met studiefinanciering en jonger dan 
 27 jaar).
• U bent Nederlander of hiermee gelijkgesteld.
• Uw zelfstandig huishouden heeft een inkomen 
 dat gelijk of lager is dan 120% van de bij-
 standsnorm die voor uw zelfstandig huishou-
 den geldt.
• U bent toegelaten tot de schuldhulpverlening 
 van de gemeente Eijsden-Margraten.

Meer informatie leest u op 
www.eijsden-margraten.nl/energietoeslag. Of u 
belt met telefoonnummer 043 458 8488. 

Het aanvraagformulier is te downloaden op 
www.eijsden-margraten.nl/energietoeslag. U kunt 
het ook ophalen aan de balie in het gemeentehuis 
in Margraten.

Automatische betaling energietoeslag
U ontvangt automatisch een uitbetaling van de 
gemeente als:
• U bijstand van de gemeente krijgt.
• U een uitkering voor oudere en arbeids-
 ongeschikte werklozen (IOAW) van de 
 gemeente krijgt. 
• U een uitkering voor oudere gestopte 
 ondernemers (IOAZ) van de gemeente krijgt.
• U bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van de 
 gemeente krijgt.
• Als u AIO gerechtigd bent.

Inwoners die automatisch voor energietoeslag in 
aanmerking komen ontvangen voor 30 april 2022 
bericht. 

Energietoeslag aanvragen
Komt u niet in aanmerking voor de automatische 
betaling? Dan kunt u een aanvraag doen. Huis-
houdens met een laag inkomen die niet bekend 
zijn bij de gemeente kunnen de energietoeslag 
aanvragen. Daarvoor gelden deze voorwaarden:
• U woont zelfstandig in de gemeente Eijsden-
 Margraten. Inwoners die beschermd of begeleid 
 wonen. Of in een instelling zoals een verpleeg- 
 of verzorgingshuis, komen niet voor deze 
 toeslag in aanmerking.
• U bent 21 jaar of ouder.
• U bent niet uitgesloten van het recht op 
 bijstand zoals bedoeld in artikel 13 

Ontplofbare oorlogsresten in de bodem

Op een aantal plaatsen in Eijsden-
Margraten is er een verhoogd risico op het 
aantreffen van ontplofbare oorlogsresten 
uit de Tweede Wereldoorlog. Voorbeelden 
hiervan zijn vliegtuigbommen, raketten en 
granaten. 

Laat ontplofbare oorlogsresten 
liggen
Ontplofbare oorlogsresten kunnen gevaarlijk zijn. 
Zolang de ontplofbare oorlogsresten onaange-
raakt in de bodem blijven liggen is de kans erg 
klein dat deze spontaan ontploffen.

Risicogebieden in kaart gebracht
De gemeente is wettelijk verplicht om risico’s van 
ontploffing zoveel mogelijk te beperken. Daarom 
hebben we een kleurenkaart gemaakt waarop u 
de risicogebieden kunt zien.

Weet wat u moet doen
Bent u van plan om bijvoorbeeld een vijver aan 
te leggen? Of wilt u een aanbouw aan uw huis 
plaatsen? Op de kleurenkaart 
www.eijsden-margraten.nl/ontplofbareoorlogs-

resten leest u wat u moet doen voordat u start. 
Dat geldt ook voor het uitvoeren van milieu-
kundig, archeologisch of ander bodemonderzoek. 
Alle handmatige of machinale graafwerkzaam-
heden of boringen kunt u vooraf toetsen door 
middel van de kleurenkaart. 

Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze informatie vragen 
over het indienen van een onderzoek?  Neem dan 
contact op met onze afdeling Veiligheid, Vergun-
ningen, Toezicht en Handhaving via 
vvth@eijsden-margraten.nl of telefoonnummer 
043 458 8488. 

Wilt u weten wat u moet doen voordat u met 
werkzaamheden start of heeft u vragen over de 
kleurenkaart? Neem dan contact op met Dees 
Heuts of Erik Hurkens via 
info@eijsden-margraten.nl of telefoonnummer 
043 458 8488.

Verkeersmaatregelen 
Noorbeek

Op zaterdag 30 april is het inhalen van de 
nieuwe Sint Brigidaden. Daarom zijn die 
dag de volgende verkeersmaatregelen in 
Noorbeek:

Het instellen van een parkeer- en stopverbod 
aan beide zijden van de Pley, Onderstraat, 
Kempestraat, Burgemeester Nahonstraat, 
Klompestraat, Paviljoenstraat, Dorpstraat en 
Bovenstraat van 06.00 uur tot 24.00 uur.

Het afsluiten van de volgende weggedeelten:
de hoek Klompenstraat-Pley-Onderstraat-
Dorpstraat-Paviljoenstraat 
 -  van 06.00 uur tot 07.00 uur (“oude”den 
 neerhalen)
 -  van 09.00 uur tot 10.00 uur (inspannen 
 paarden)
 -  van 18.00 uur tot 24.00 uur (den rechtzetten).

Het afsluiten van de parkeerplaats Burgemeester 
Bogmanplein van 06.00 uur tot 24.00 uur.



Albert Verlinde Producties en Toneel-
groep Maastricht presenteren in mei de 
musical ‘Dagboek van een Herdershond’ 
in het MECC Maastricht. De legendari-
sche televisieserie komt dan tot leven in 
een speciaal gebouwd pop-up theater.

Inwoners en verenigingen uit Eijsden hebben 
destijds gefigureerd in de serie. Voor Eijsden 
en de gemeenschap is daardoor een duidelijk 
cultuur historische band met de musical en de 

televisieserie.
Twee jaar coronacrisis waren niet gemakkelijk 
voor veel sectoren. Zeker ook voor de mensen 
uit de sector Kunst & Cultuur. Met de corona-
maatregelen achter de rug is er weer ruimte 
voor activiteiten en kan publiek weer genieten.
Onze gemeente wil een bijzondere blijk van 
waardering geven. Een bijzonder dankjewel aan 
mensen die zich structureel inzetten voor onze 
culturele projecten en doelstellingen. Daarom 
ontvangen deze mensen een uitnodiging om de 

Waardering steunpilaren Programma Kunst & Cultuur

musical te bezoeken. Op deze manier kunnen zij 
zelf ook genieten van kunst en cultuur.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend, dat met ingang 
van donderdag 28 april 2022 tot en met 8 
juni 2022 het ontwerp wijzigingsplan Groot 
Welsden 46 Margraten  (planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.WPBUI6269EV46-ON01), voor 
een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, 
locatie Amerikaplein 1 te Margraten.

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan 
Buitengebied Margraten 2009, inclusief 1e 
herziening en heeft de bestemming Agrarisch
Bedrijf. Het betreft het wijzigen van de bestem-

ming Agrarisch Bedrijf naar Wonen (van bedrijfs-
woning naar burgerwoning). Het betreft een 
uitsluitende planologische wijziging. Er zit al 
sinds jaren geen bedrijf meer ter plaatse.
Voor inzage in het ontwerp wijzigingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het ontwerp wijzigingsplan is 
tevens te raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl en op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.WPBUI6269EV46-ON01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging 
kan eenieder zijn of haar zienswijzen op dit 
ontwerp wijzigingsplan (bij voorkeur) schriftelijk 

Bekendmaking

Ontwerp wijzigingsplan Groot Welsden 46 Margraten
of mondeling kenbaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 10, 
6269 ZG Margraten.
Indien u een mondelinge zienswijze naar voren 
wilt brengen, kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar via het telefoonnum-
mer 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 27 april 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox

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


