
Uitgelicht: zaterdag 21 mei Dag van de Cramignon

In Zuid-Limburg en Wallonië danst men 
bij speciale gelegenheden een bijzondere 
volksdans, de ‘Cramignon’. De traditie 
heeft zich aan beide kanten van de grens 
op verschillende manieren ontwikkeld. 
Toch zijn er nog altijd veel overeenkom-
sten.

Hand in hand
Op zaterdag 21 mei organiseert comité Basse-
Meuse de ‘Dag van de Cramignon’. Inwoners uit 
Limburg en Wallonië reiken elkaar daar de hand. 
Hand in hand dansen en zingen ze samen de 
Waalse en Limburgse Cramignons. U geniet er 
van films, muziek, drinken en het dansen van de 
Cramignon.

De situatie in Oekraïne laat niemand 
onberoerd. Er zijn veel steunbetui-
gingen uit de samenleving. Dat is 
hartverwarmend. Inwoners willen een 
steentje bijdragen en de vluchtelingen 
helpen. Consulent Welzijn Simonetta 
Vaccari vertelt u meer:

Hoe loopt het vrijwilligerswerk?
“Wij hebben veel respect voor de inwoners 
die zich al hebben aangemeld om vrijwilli-
gerswerk te doen. Uit de eerste inventarisatie 
hebben we vrijwilligers in contact gebracht 
met vluchtelingen. Ook uw hulp kunnen we 
hard gebruiken.”

Hoe kan ik helpen?
“U kunt bijvoorbeeld vluchtelingen helpen 
met boodschappen doen, een doktersbezoek 
of samen een bezoekje brengen aan het 
Sociaal Centrum in Eijsden voor activiteiten. 
Maar ook samen de weggeefwinkel bezoeken 
waar vluchtelingen gratis spullen kunnen 
krijgen. Alle hulp is welkom.”
“Wij zoeken ook vrijwilligers die de taal spre-
ken. En mensen die wekelijks aanwezig willen 
zijn bij een ontmoet/kookmoment op nog een 
aan te wijzen locatie.”

Waar kan ik me aanmelden?
“Wilt u ook als vrijwilliger helpen? Aanmel-
den kan via onze website: 
www.eijsden-margraten.nl/oekraine. Of bel 
de gemeente via 043 458 8488. Wij informe-
ren u over de mogelijkheden. Alvast hartelijk 
dank.”

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

Programma
Het programma start om 14.00 uur bij Chateau 
D’Oupeye (Rue du Roi Albert 127, 4680 Oupeye, 
België). De toegang is gratis. Ook uit onze ge-
meente nemen een aantal muziekgezelschappen 
en jonkheden deel. 
Beleef deze dag mee. U bent van harte welkom! 

Berichten over uw eigen buurt
Wilt u makkelijk en snel lokale en regionale 
bekendmakingen ontvangen? Schrijf u dan in 
voor de gratis e-mailservice bekendmakingen. 
Hiermee ontvangt u besluiten en andere berich-
ten die gemeenten, provincies en waterschap-
pen via Overheid.nl publiceren. U kunt het type 
bericht instellen en van welke organisatie u 
deze berichten wilt ontvangen. Ga naar over-
heid.nl/attenderingsservice. 

Gewijzigde openingstijden  
Het gemeentehuis in Margraten en Servicepunt 
Eijsden zijn gesloten op donderdag 26 mei 
(Hemelvaartsdag) en maandag 6 juni (pinkster-
maandag).
De verplichte aangifte geboorte c.q. overlijden 
kunt u digitaal regelen via de website 
www.eijsden-margraten.nl.

Kort nieuws

Burgemeester loopt in de voetsporen van het Dagboek 
van een Herdershond

De geliefde tv-serie Dagboek van een Herders-
hond uit eind jaren zeventig komt binnenkort 
opnieuw tot leven in het historische Eijsden. 
Wandel langs de opnamelocaties en proef de 
pure nostalgie uit die tijd. Treed in de voetsporen 
van de toenmalige cast en ervaar zelf de aantrek-
kingskracht van het beschermde dorpsgezicht 
tijdens deze sfeervolle wandeling. De route is 
verkrijgbaar vanaf 25 mei 2022 bij diverse Visit 
Zuid-Limburg Servicepunten in en rondom 
Eijsden-Margaten. Meer info: 
visitzuidlimburg.nl/dagboek-herdershond.Burgemeester Sjraar Cox wandelt langs de route met 

uitleg van Marie-Anne van der Cruijs, gids stichting 
Eijsden Verleden.



Netwerkevent voor ondernemers in Eijsden-Margraten 

Donderdag 12 mei hebben ondernemers 
uit Eijsden-Margraten elkaar eindelijk 
weer live kunnen ontmoeten tijdens de 
ondernemersavond in het Huis van de 
Burger in Margraten. Het netwerkevent in 
Eijsden-Margraten had dit keer een inte-
ressant programma: de LIMx Roadshow. 

Ondernemen, ook in het dialect  
De LIMx Roadshow liet zien én horen dat dialect 
de vitaliteit én de kwaliteiten hebben van een 
volwaardige taal en altijd en overal geschikt 
zijn als effectief communicatiemiddel. Ook voor 
ondernemers. 

Mis het volgende netwerkevent niet! 
Heeft u de ondernemersavond gemist? Wilt u hier 
een volgende keer zeker bij zijn? Stuur dan een 
mail naar info.ez@eijsden-margraten.nl. Wij nodi-
gen u per mail uit voor een volgende bijeenkomst. 

Inspirerende sprekers Frans Pollux, Huub Narinx 
en Lucien Franssen spraken in het dialect over 
onder andere duurzaam ondernemen. Ook pre-
senteerde moderator Ruud Kleinen en muzikale 
sidekick Bart Storcken de LIMx Quiz. 

Ontmoeten 
Na de LIMx Roadshow hadden ondernemers de 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Onder-
nemers hadden onverwachte ontmoetingen en er 
ontstonden potentiële samenwerkingen. Het was 
een geslaagde avond! 

Werkzaamheden gedeelte fietspad Rijksweg Cadier en Keer

De firma Aarsleff leidingrenovatie gaat in 
opdracht van de gemeente een gedeelte van het 
hoofdriool renoveren. De werkzaamheden zijn aan 

een omleiding voor (brom)fietsverkeer richting 
Maastricht. De omleiding is vanaf de rotonde via 
de Trichterweg - Pater Kustersweg. 

de Rijksweg ter hoogte van huisnummers 5A t/m 
11. Het betreffende deel van het riool ligt onder 
het fietspad. Daarom is er van 16 t/m 19 mei 

Verkeersmaatregelen 

Verkeersmaatregel Eckelrade
Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 is het inhalen 
en planten van de nieuwe Mei-den. Daarom is die 
dag de volgende verkeersmaatregel in Eckelrade:
Het afsluiten van de Klompenstraat en het 
Rosplein van 16.30 uur tot 02.00 uur.

Verkeersmaatregel Mesch
Op zaterdag 28 mei 2022 is het herdenkingseve-
nement Gratitude and Peace bij het herdenkings-
monument gelegen nabij Grijzegraaf 12 in Mesch. 
Daarom is die dag de volgende verkeersmaatregel 
in Mesch:

Verkeersmaatregel Margraten
Op zaterdag 28 mei 2022 is het inhalen en 
planten van de nieuwe Den. Daarom is die dag de 
volgende verkeersmaatregel in Margraten:
Het afsluiten van een deel van de Sprinkstraat 
vanaf de T-splitsing Holstraat - Sprinkstraat tot 
aan de kruising Burgemeester Ronckersplein 
Laathovenlaan - Sprinkstraat van 19.00 uur tot  
02.00 uur.

Het afsluiten van de Grijzegraaf tussen T-splitsing 
Kerkplein - Grijzegraaf en T-splitsing Grijze Graaf - 
Burg. Jos Duijsenssstraat van 12.00 uur tot 16.30 
uur.

Verkeersmaatregel Eijsden
Op zaterdag 28 mei 2022 vieren de bewoners van 
de St. Rémy hun straatfeest. Daarom is die dag de 
volgende verkeersmaatregel in Eijsden:
Het afsluiten van een gedeelte van de St. Rémy. 
Het betreft het weggedeelte tussen St. Rémy 22 
tot en met huisnummer 44 (T-splitsing St. Rémy-
Wethouder Broersstraat) van 15.00 uur tot 23.30 
uur. 

Bekendmaking

Op een deel van de Heiligerweg en de Prinses 
Amalialaan liggen aan beide zijden van de weg 
fietssuggestiestroken in rood asfalt. Aanvullend 
gaan we hier ook fietssymbolen plaatsen waar-
door de huidige fietssuggestiestrook verandert 
in een fietsstrook. Daarmee krijgen fietsers een 
duidelijkere fietsvoorziening. Er is een verkeers-
besluit nodig voor het veranderen van fietssug-
gestiestroken in fietsstroken. Dit besluit nemen we 
in twee stappen. 

Stap 1
Het voorgenomen verkeersbesluit ligt vanaf 19 
mei voor een periode van vier weken ter inzage in 
het gemeentehuis. Wij kunnen u de stukken ook 

Eijsden-Margraten, 18 mei 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox

digitaal toesturen. Voor inzage of meer informa-
tie kunt u bellen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. Het voorgenomen 
verkeersbesluit kunt u ook inzien via 
www.officiele-bekendmakingen.nl. U kunt tot 
17 juni 2022 een schriftelijke en gemotiveerde 
zienswijze indienen.  

Stap 2
Het college van burgemeester en wethouders 
neemt een besluit of er wel of geen fietsstroken 
komen. Na publicatie van het besluit hebben 
belanghebbenden zes weken de tijd om bezwaar 
aan te tekenen.

Voornemen verkeersbesluit fietsstroken Heiligerweg en Prinses Amalialaan Margraten



Banholt en Sint Geertruid: Start bouw 10 patiobungalows in sociale huursector

Op 12 mei gaven woningcorporatie 
Vanhier Wonen en de gemeente Eijsden-
Margraten het officiële startsein voor 
de bouw van tien sociale huurwoningen. 
Met deze betaalbare en levensloop-
bestendige patiobungalows legt Eijsden-
Margraten niet alleen het accent op 
betaalbare sociale huurwoningen voor 
starters en ouderen. Het brengt de ge-
meente ook de doorstroom van wonin-
gen voor jonggezinnen verder op gang.  

Levensloopbestendig wonen in 
Banholt en Sint Geertruid 
In Banholt gaat het om vijf huizen aan Achter 
Lotsheuf in het plan “Mheerderweg Noord¨. Dit 
ligt achter de Mheerderweg, in het verlengde 
van de St. Gerlachusstraat. Ook aan de Laathof 
in Sint Geertruid bouwt Vanhier Wonen vijf 
van dit soort huizen. Levensloopbestendig wil 
zeggen dat huurders op alle momenten van hun 
leven in deze woningen kunnen wonen. De hui-
zen zijn dus niet alleen prima voor starters en 
kleine gezinnen. Ook ouderen en mensen met 
een lichamelijke beperking en/of een zorgvraag 
kunnen hier prettig wonen.

Duurzaam en betaalbaar
De bungalows zijn ‘gasloos’ (bijna energie-
neutraal). Ze hebben een woonoppervlak 
van ongeveer honderd vierkante meter, twee 
slaapkamers, een berging en parkeerplek op 
eigen terrein. De huurprijzen zullen onder de 
huurtoeslaggrens liggen waardoor de huizen 
ook betaalbaar zijn voor starters. 

Ook in andere dorpen van onze gemeente zijn 
(of komen) dit soort woningbouwplannen in 
ontwikkeling. Passende, betaalbare woning-
bouw is namelijk de basis. Het zorgt voor leven-
dige dorpen en gemeenschappen, verenigingen 
en scholen en is goed voor onze lokale en 
regionale economie”.

V.l.n.r. Peter Ravestein (manager Wonen van Vanhier 
Wonen), Wiel Dreessen (wethouder gemeente 
Eijsden-Margraten), Sjraar Cox (burgemeester 
gemeente Eijsden-Margraten), Leon Creugers (direc-
teur-bestuurder Vanhier Wonen).

Foto: Daphne Dumoulin

Thuis in Limburg 
Deze huizen zullen verhuurd worden via ‘Thuis 
in Limburg’. Het advies aan geïnteresseerden is 
dan ook om zich in te schrijven als woningzoe-
kende bij Thuis in Limburg. Dit is vrijblijvend en 
gratis.

Wethouder Wiel Dreessen: “Ik ben erg blij 
met de bouw van deze woningen. Het worden 
betaalbare huizen  vooral voor  jongeren en 
ouderen. Dit unieke woningconcept in de sociale 
huursector sluit goed aan bij onze woonagenda 
(lokale Woonvisie Eijsden-Margraten 2019-2025).

Aardgasvrijchecker: uniek 
advies voor ieder adres
Wilt u weten hoe u uw huis of bedrijfspand 
kunt verduurzamen? Maak dan gebruik van 
de unieke Aardgasvrijchecker via 
www.aardgasvrijchecker.nl. Met deze simpele 
online webpagina krijgt u op basis van uw 
postcode en huisnummer een advies over een 
alternatief voor aardgas voor uw woning. 
De aardgasvrijchecker geeft voor ieder adres 
een uniek advies. De ene inwoner krijgt direct 
een elektrische warmtepomp aangeraden. 
Een andere inwoner krijgt het advies om 
eerst meer te isoleren. 


