
Rookmelder verplicht in elke woning

Vanaf 1 juli 2022 moet in iedere woning 
en op elke verdieping een rookmelder 
hangen. 
De meeste slachtoffers bij brand vallen 
door het inademen van rook. Als je slaapt, 
ruik je niets. Alleen je gehoor werkt nog. 
Rookmelders zijn van levensbelang. Hoe 
sneller u een brand ontdekt, des te meer 
tijd en kans u hebt om uw huis veilig te 
verlaten. 

Keurmerk
Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder met 
het Europese keurmerk EN 14604. Deze rookmel-
ders voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitsei-
sen.  Rookmelders met een batterij van 10-jarige 
levensduur is bij aanschaf duurder, maar levert 

Onlangs maakten onze nieuwe raads-
leden kennis met de gemeentelijke 
organisatie. Tijdens enkele informa-
tieve avonden werden de raadsleden 
door ambtenaren geïnformeerd over 
de werkzaamheden van alle afdelin-
gen. Hoe was dat voor het kersverse 
en jongste raadslid? Chayenne 
Eerlingen vertelt: 

Wat vond van je van de bijeen-
komsten?
“De raadsleden zijn op een hele interactieve 
manier meegenomen in de verschillende 
werkzaamheden die bij de afdelingen thuis-
horen. Een nieuwe manier van informeren die 
zorgde voor mooie kansen om gericht vragen 
te stellen over de verschillende onderwerpen.”

Welke informatie was voor jou nuttig?
“Voor mij persoonlijk waren de avonden van 
mens en samenleving en bedrijfsvoering de 
momenten met de meeste raakvlakken op het 
gebied van werkervaring en interesse. Er werd 
een duidelijk beeld gecreëerd van de huidige 
situaties, perspectieven en uitdagingen rich-
ting de toekomst.”  

Was de informatie verrassend?
“Ieder onderwerp en bijbehorende informatie 
was verrassend te noemen. We hebben als 
(nieuwe) raadsleden de kans gekregen om 
(nieuwe) kennis op te doen van de verschil-
lende werkgebieden, waar we in de komende 
periode van vier jaar mee te maken krijgen.”

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

veel gemak omdat de batterij een lange tijd niet 
vervangen hoeft te worden. 

Onderhoud
Door stof en vuil kan de rookmelder vals alarm 
geven. Maak de rookmelder daarom minstens één 
keer in de maand stofvrij met de stofzuiger. Kijk 
voor meer informatie op www.rookmelders.nl of 
www.brandweer.nl. 

Geldautomaat in Margraten
De kern Margraten heeft sinds het vertrek van 
de Rabobank geen geldautomaat meer. Het 
bedrijf Geldmaat zoekt naar een nieuwe plek 
voor een serviceautomaat. Het is niet aan de 
gemeente of en waar een geldautomaat komt. 
De gemeente Eijsden-Margraten heeft wel op 
verzoek van vele inwoners en ondernemers 
aan Geldmaat gevraagd om een automaat te 
plaatsen.

Er is op dit moment geen geschikte plek om 
een Geldmaat bij een ondernemer te plaatsen. 
Daarom heeft de gemeente Geldmaat gevraagd 
om een kiosk te plaatsen in de openbare ruimte. 
Inmiddels is een geschikte plek gevonden naast 
het gemeentehuis. Geldmaat gaat hiervoor een 
Omgevingsvergunning aanvragen. 

Kort nieuws

28 mei: Gratitude & Peace 
Ceremony in Mesch
Van 14.00 -16.00 uur ontmoeten 100 adoptanten 
veteranen bij het Vrijheidsmonument.
Jacqueline Lousberg: “Ik koester het bezoek van 
U.S. WWII veteraan David Marshall.  In 2018 werd 
hij gefilmd voor een documentaire. Hij bezocht 
het graf van Benedict George Schmitt ‘Smitty’: 
zijn beste vriend; mijn geadopteerde soldaat. 
Hij plaatste een foto van de ouders van Smitty 
bij het graf en het gezin werd herenigd. 
Hartverwarmend! De verhalen die David over 
Smitty vertelde waren bijzonder. Het contact met 
David is gebleven. Ik kijk uit naar zijn bezoek!”

Meer informatie over het  Memorial weekend zie 
volgende pagina.Familie Lousberg bij het graf van ‘Smitty’.



Memorial weekend in Eijsden-Margraten 2022

Vrijdag 27 mei om 19.30 uur: 
Adoptieconcert ‘Victory’ in 
Oos Heim Margraten 
Het jaarlijkse adoptieconcert van Stichting Adoptie 
Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten 
vindt plaats op vrijdag 27 mei 2022 in gemeen-
schapshuis Oos Heim in Margraten. Dit concert is 
met name bedoeld voor de adoptiegemeenschap 
en de Amerikaanse gasten rond Memorial Day 
Margraten. Heel speciaal dit jaar is de aanwe-
zigheid van tien Amerikaanse veteranen uit de 
Tweede Wereldoorlog. 

De Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Mheer 
verzorgt het concert met soliste zangeres Heidi 
Pittie. Dirigent is Bart Deckers.
Concert bijwonen?
Mail info@adoptiegraven-margraten.nl en geef 
aan met hoeveel personen u komt (vol=vol). 

Zaterdag 28 mei 
van 14.00 - 16.00 uur: 
Gratitude & Peace Ceremony Mesch
Tien U.S. WOII veteranen en één ‘Rosie the Riveter’ 
komen van 26 - 30 mei 2022 naar Nederland. 
Hun grote wens is om de adoptanten van de 
begraafplaats Margraten te ontmoeten. Ze willen 
hen bedanken voor hun liefdevolle zorg voor de 
graven van hun ‘brothers’. Tijdens dit openbare 
evenement ontvangen 100 adoptanten een 
symbolisch cadeau en een Meet & Greet met de 
veteranen. 
Locatie: Vrijheidsmonument in Mesch.

• zondag 29 mei vanaf 13.00 uur tot 
 20.00 uur 
 Het Amerikaplein (de straat) vanaf de Opticien 
 Mestrini (Amerikaplein 80) tot aan het gebouw 
 van de Plus (Amerikaplein 2) is afgesloten voor 
 alle verkeer behalve de genodigden. 

• zondag 29 mei van 07.00 uur tot 
 20.00 uur
 De parkeerplaatsen aan de achterzijde van het 
 gemeentehuis (in- en uitgang aan de Eijker-
 straat en in- en uitgang Gouverneur Kremers-
 straat) en de Gouverneur Kremersstraat zijn 
 afgesloten, behalve voor de bewoners van de 
 Gouverneur Kremersstraat en genodigden. 

 De winkels aan het Amerikaplein die op zondag 
 29 mei van 10.00 tot 14.00 uur geopend zijn 
 kunt u gewoon bereiken. Dit geldt ook voor de 
 parkeerplaats tussen de winkels en de Appel-
 gaard.

• zondag 29 mei van 13.00 uur tot 
 18.00 uur
 Honthem (vanaf huisnummer 43) Broenshem-
 weg wordt ingesteld als een eenrichtingsweg 
 rijrichting van west naar oost.

• zondag 29 mei van 07.00 uur tot 
 18.00 uur
 Geldt een parkeerverbod op de wegen Hont-
 hem (vanaf huisnummer 43 tot en met Hont-
 hem 71a) en de Broenshemweg.

Zondag 29 mei om 15.00 uur: 
Memorial Day op de Amerikaanse 
begraafplaats Margraten
De jaarlijkse herdenking vindt in Margraten 
traditioneel op de laatste zondag van mei plaats. 
Dit is één dag voor de viering van Memorial Day 
in de VS. Dit jaar valt dit op zondag 29 mei. We 
herdenken dan de Amerikaanse militairen die in 
de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij de 
bevrijding van West-Europa. In Margraten liggen 
op de begraafplaats 8.301 Amerikaanse soldaten 
die bij hun opmars door West-Europa omkwamen. 
Op een monument zijn de namen te lezen van 
1.722 vermiste Amerikaanse soldaten. 

Straaljagers: ‘Missing Man’ - formatie
Aan het einde van deze openbare herdenkings-
ceremonie brengt de luchtmacht een eerbetoon 
door met F-16’s in de zogenoemde ‘Missing 
Man’-formatie over de begraafplaats te vliegen. 

Verkeersmaatregelen 
Memorial Day 
In verband met Memorial Day gelden de volgende, 
tijdelijke verkeersmaatregelen: 

• zaterdag 28 mei van 20.00 uur t/m 
 zondag 29 mei 20.00 uur
 De parkeerplaats aan de voorzijde van het 
 gemeentehuis in Margraten is afgesloten voor 
 alle verkeer. 

Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief al? Meld u aan op www.eijsden-margraten.nl.

Altijd up-to-date blijven? Volg ons online!



Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten maken bekend dat de 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van 
het bedrijfsterrein en activiteiten op het perceel 
Overbroek 48, 6247EN Gronsveld (ons kenmerk 
2021-027413), ter inzage ligt. 

Inzage
De beschikking en de daarbij behorende stukken 
liggen op grond van paragraaf 3.4 van de Wabo 
vanaf 26 mei 2022 ter inzage in het gemeen-
tehuis. We kunnen u de stukken ook digitaal 
aanbieden. 
Voor inzage en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContact-Centrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-

Eijsden-Margraten, 25 mei 2022 

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten, 

De secretaris, Mari-An Gerits 
De burgemeester, Sjraar Cox

hebbenden binnen zes weken na de dag van 
terinzagelegging van het besluit een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Limburg, Sector 
Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de ge-
noemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Op bovengenoemde web-
site vindt u de precieze voorwaarden. 
Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te bevatten: de 
naam en adres van de indiener; de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep/verzoek is gericht; de gronden van het 
beroep/verzoek.

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Overbroek 48, 6247 EN Gronsveld

Onderhoud spoorwegovergang Groenstraat Eijsden

Strukton Rail gaat onderhoud aan de spoorweg-
overgang Groenstraat uitvoeren. Daarom is in de 
nacht van 4 op 5 juni van 23:45 tot 7.00 uur de 

Roel Franssen 06 2702 2209 of Mark Sanders 
06 1152 8409.

Groenstraat afgesloten voor alle verkeer. 
Voor meer informatie kunt u bellen met de 
projectleiders van Strukton Rail: 

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



Predicaat ‘Hofleverancier’ voor 150-jarige firma Cox Geelen B.V. in Eijsden-Margraten

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
heeft besloten het Recht tot het voeren 
van het Koninklijk Wapen ‘Bij Koninklijke 
Beschikking Hofleverancier’ te verlenen 
aan Cox Geelen B.V. bij gelegenheid van 
de viering van het 150-jarig bestaan van 
het bedrijf. Gouverneur Roemer heeft 
zaterdag 21 mei de oorkonde die bij dit 
predicaat hoort overhandigd aan trotse 
ondernemers. 

In 1870 begon de heer Theodorus Hubertus Cox 
in Roermond een kunstsmederij en fabriek in land-
bouwwerktuigen en kachels. Na zijn overlijden 
nemen zijn twee zonen het bedrijf over, waarna 
zoon Henricus in 1935 alleen verder gaat. In 1940 
gaat het bedrijf zich richten op rookgasafvoeren 
en staat de derde generatie aan het roer. Nadat 
het bedrijf verschillende keren is verhuisd is het 
vanaf 1970 gevestigd in Eijsden-Margraten. 
Sinds 2019 is het Duitse bedrijf Skoberne GmbH 
100% aandeelhouder van Cox Geelen. Cox 
Geelen is zelfstandig gebleven op het gebied 
van bedrijfsbeleid en houdt zich uitsluitend bezig 
met het ontwikkelen, produceren en verkopen 
van rookgasafvoersystemen, ventilatieproducten 
en warmtepompbehuizingen. Ze zijn ISO 90001 

bedrijfstak een eerste of vooraanstaande plaats in 
de regio inneemt. 

Cox-Geelen B.V. is de derde onderneming in de 
gemeente Eijsden-Margraten die de titel 
‘Hofleverancier’ mag voeren. Vanwege corona 
werd het predicaat hofleverancier een jaar na het 
150-jarig jubileum uitgereikt. 

gecertificeerd en exporteren naar circa 30 landen 
wereldwijd. 

Over het hofleverancierschap
De richtlijnen om in aanmerking te komen voor 
het mogen voeren van het predicaat ‘Hofleveran-
cier’ vereisen onder meer dat de onderneming 
minimaal 100 jaar bestaat en in de branche of 

Nieuwe fiets- en wandelroute: het Heuvelland door de ogen van een kunstenaar

Vrijdag 3 juni gaat de route ‘Het Heuvel-
land door de ogen van een kunstenaar; 
Sjef Hutschemakers’ van start. Ga mee op 
pad in de inspirerende wereld van Sjef 
Hutschemakers. Deze kunstenaar, natuur-
liefhebber en amateurarcheoloog zag de 
schatten die het Heuvelland te bieden had. 
En hij voelde de waarde ervan als geen 
ander. Zet voor eventjes een kunstenaars-
bril op. Je zult de glooiende heuvels, de 
idyllische dorpjes en het authentieke 
boerenleven in Eijsden-Margraten op een 
nieuwe manier beleven!

In harmonie met onze omgeving
Het is nu, in deze drukke en snelle tijden, mis-
schien zelfs nog wel belangrijker dan ooit om 
stil te staan bij de schoonheid om ons heen. Sjef 
nam deze eenvoudige rijkdommen nooit voor lief. 
Zijn schilderijen én zijn verhaal komen tot leven 
wanneer je de verborgen holle wegen en intieme 
doorkijkjes ontdekt. We kijken dan wel naar het 
verleden van Sjef, maar eigenlijk was hij zijn tijd 
ver vooruit. Een voorvechter van het Cittaslow 
gedachtegoed avant la lettre. Laat je verrassen 
door zijn visie en zijn inzichten over het leven, 
die wij nu als leidraad kunnen gebruiken om in 
harmonie met onze omgeving te zijn.

Fiets- en wandelroute
De fietsroute is 35 kilometer en de wandelroute 
10 kilometer. Beide routes starten allebei in 
Sint Geertuid. Vanaf 3 juni staan de fiets- en 
wandelroute op www.ontdekeijsdenmargraten.nl 
en in de RouteYou-app. De folder van de route is 
verkrijgbaar in het gemeentehuis in Margraten. 
En bij de Visit Zuid-Limburg Shops en 
Servicepunten. 

Feestelijke start nieuwe route
Vrijdag 3 juni om 15.00 uur is de lancering van 
de route. Kirsten en Pallieter, dochter en zoon 
van Sjef Hutschemakers, geven dan in het bijzijn 
van wethouder Gerry Jacobs het startsein. Dit 
feestelijke moment vindt plaats in het ‘Huis van de 
Burger’ in Margraten. 

Exposities
Vanaf 3 juni starten ook twee exposities over 
het leven van Sjef Hutschemakers. In de hal van 
het ‘Huis van de Burger’ in Margraten komt een 
expositiewand. Deze is vanaf buiten te zien als 
raamkunst. Aan de binnenzijde van de wand 
ontdek je allerlei wetenswaardigheden. De 
toevoeging van QR-codes zorgt hierbij voor een 
interactieve beleving. Door het scannen van de 
QR-codes bekijk je een aantal vlogs over het leven 
van de kunstenaar. Ook organiseert Stichting Sjef 
Hutsch een expositie. Deze vindt met Pinksteren 
plaats in de Fanfarezaal in Sint Geertruid.

V.l.n.r. de heer Berghmans, de heer van Oijen, Gouverneur Roemer, de heer Lippertz en burgemeester Cox.


