
Overlijden raadslid Armand Opreij

Op woensdag 18 mei werden we opgeschrikt 
door het bericht dat raadslid en oud-wethouder 
Armand Opreij vermist werd. De dagen daarna 
leefden we tussen hoop en vrees.
Vrijdag 20 mei ontvingen we het trieste bericht 
dat hij dood is aangetroffen. Verslagenheid alom.
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met 
het verwerken van dit onmetelijke verlies.

Velen kenden Armand Opreij persoonlijk. Als 
wethouder, als raadslid, als dorpsgenoot, als 
verenigingsmens, als betrokken burger in onze 
gemeente.

Ieder jaar ontvangt een aantal mensen 
een Koninklijke onderscheiding. Een 
hele eer en een bijzonder moment 
voor de ontvanger. Edith Kremer, 
kabinetsmedewerker vertelt:
 
Wie kan een Koninklijke onderschei-
ding krijgen?  
“Mensen met een voorbeeldfunctie die zich 
vrijwillig inzetten voor de gemeenschap. 
Dit kan iemand uit de directe omgeving 
zijn, maar ook mensen buiten de gemeente, 
die wel in de gemeente wonen. In onze 
gemeente ontvangen relatief veel mannen 
een Koninklijke onderscheiding. We vragen 
speciale aandacht voor de vrouwen in onze 
gemeente!”

Hoe kan ik de aanvraag starten?
“Voordat u aan de slag gaat bezoekt u de 
website www.lintjes.nl. Hier vindt u meer 
informatie over de procedure. Aansluitend 
neemt u contact op met het bestuurssecreta-
riaat. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnum-
mer: 043 458 8488 of via mail: 
bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl.
Voor de uitreiking van een Koninklijke 
onderscheiding rond Koningsdag moet de 
aanvraag uiterlijk 1 juli door de burgemeester 
zijn ontvangen.”

Wat maakt het zo bijzonder?
“Een Koninklijke onderscheiding hoort een 
verrassing te zijn. Daarom is het bijzonder om 
de ontvanger te verrassen op de dag zelf. De 
verbaasde en blije gezichten zijn ieder jaar 
weer fantastisch.”

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

Er bestaat de gelegenheid het condoleance-
register te tekenen in de hal van het gemeente-
huis aan het Amerikaplein in Margraten. Dit 
speciale gedenkboek zal op een later moment aan 
de familie overhandigd worden.

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten,
Griffier, Voorzitter,               
M.G.A.J.T. Verbeet G.J.M. Cox

Het college van burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten,
Secretaris, Burgemeester,
M.A.G. Gerits G.J.M. Cox   

Bevolkingsonderzoek borstkanker 
in Eijsden en Gronsveld
Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij 
zijn. Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar met de 
postcodes 6245 en 6247 ontvangen daarom een 
uitnodiging voor deze ronde van het bevolkings-
onderzoek. Het onderzoekscentrum is van begin 
juni tot eind juli te vinden op de parkeerstrook 
aan het Veldje in Eijsden. Lees meer informatie 
op: www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Verhuizen? Regel uw adres-
wijziging digitaal
Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente 
Eijsden-Margraten of naar het buitenland? 
Dan kunt u snel en makkelijk uw adreswijziging 
melden met uw DigiD via de website 
www.eijsden-margraten.nl/Verhuizen. U geeft 
uw verhuizing door vanaf vier weken vóór of tot 
uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert.

Kort nieuws

Festival des Coques 
doneert €4000 aan 
Jeugdfonds Sport

De organisatie van deze benefietavond doneert 
jaarlijks een bedrag ten gunste van stille 
armoedebestrijding in Eijsden-Margraten. 
Dit jaar is in overleg met de gemeente gekozen 
voor Jeugdfonds Sport.  Het doel is het laten 
sporten van kinderen die in stille armoede leven. 
Met deze donatie lukt het om zo’n 20 kinderen 
te laten sporten. Noteert u alvast het eerste 
weekend van november 2022? Festival des 
Coques!  



Vergadering van de raad dinsdag 7 juni

Vanwege het overlijden van raadslid Armand 
Opreij is de besluitvormende vergadering van 
24 mei verplaatst naar dinsdag 7 juni. De verga-
dering start om 19.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Raadsvoorstel Benoemen Voorzitter Reken-
 kamer.
• Vaststellen Bestemmingsplan Langstraat 3 
 Mesch.
• Analyse begrotingen 2023 Gemeenschappelijke 
 regelingen.
• GR Rd4 Ontwerpbegroting 2023 geconsolideerd
• GR BsGW Ontwerpbegroting 2023 en meer-
 jarenbegroting 2024-20216.
• GR Gegevenshuis Begroting 2023 / meerjaren-
 begroting 2023-2026.
• GR RUD Ontwerpbegroting 2023 en meerjaren-
 raming 2024-2026.
• GR  GGD Zuid Limburg Begroting GGD Zuid 
 Limburg 2023.
• GR Omnibuzz Begrotingswijziging 2022-01 en 
 Begroting 2023 e.v.
• GR Veiligheidsregio Zuid Limburg Begroting 
 Veiligheidsregio en MCC 2023.

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld 
een van de onderwerpen van de raadsvergade-
ring? Op onze website, pagina ‘samenstelling 
gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van 
de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen naar 
de gehele gemeenteraad via 
gemeenteraad@eijsden-margraten.nl. Heeft 
u andere vragen over bijvoorbeeld de raad en 
raadsvergaderingen? Stuur dan een bericht naar 
griffie@eijsden-margraten.nl.

• Verordening afkoppeling hemelwater 2022.
• Beleidsnota schuldhulpverlening.
• Beleidsnota ‘Zicht op wonen’ en toestemming 
 centrumregeling Beschermd wonen.
• Bestemmingsplan Heiweg 7 St. Geertruid.

De agenda is ook te raadplegen op 
www.eijsden-margraten.nl of in de app Ibabs.
Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in verga-
deringen. Maar niet over besluiten waartegen 
bezwaar en beroep heeft open gestaan of open 
staat (zoals bestemmingsplannen). U kunt contact 
opnemen met de griffie over de mogelijkheden 
om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). 
Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 3 juni 09.00 uur 
voor deze vergadering.

Volg de raad!
De vergadering van 7 juni is te volgen via: 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

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

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

Ontwikkeling Participatieverordening: denkt u mee?

hoe we inwoners en ondernemers kunnen betrek-
ken bij plannen en projecten van de gemeente.  

Wilt u met ons meedenken? Stuur dan uiterlijk 
5 juni een mail naar 
anneeijssen@eijsden-margraten.nl. U ontvangt
dan voor de bijeenkomst een e-mail met aan-
vullende informatie. U kunt Anne ook mailen 
wanneer u eerder informatie wenst.

Op dinsdag 7 juni kunt u meedenken over 
de nieuwe Participatieverordening. Deze 
bijeenkomst vindt plaats in het gemeente-
huis, Amerikaplein 1 in Margraten en 
duurt van 19.00 tot 20.30 uur. 

In de Participatieverordening staat beschreven op 
welke wijze het gemeentebestuur kan ondersteu-
nen bij initiatieven uit de gemeenschap. Maar ook 

Overlast vliegverkeer

Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt een 
klacht indienen via www.kicl.nl/klacht-indienen. 

is het van belang dat u de datum en het tijdstip 
van uw waarneming vermeldt.

U kunt ook bellen met het Klachten Informatie 
Centrum Luchtverkeer via 043 365 2020. Daarbij 



Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Staat uw naam hiernaast of weet u waar een van 
nevenstaande personen verblijven, neem dan 
contact op met het KlantContactCentrum (KCC) 
van de gemeente Eijsden-Margraten via 
14 043 of 043 458 8488. U kunt de gemeente ook 
mailen via info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Naam, voorletters   Geboren   Uitgeschreven per
Van Toledo, M.   05-01-1965 18-05-2022
Rhallaoui, Y.   29-06-2004 21-04-2022
Amine, W.    23-07-2003 18-05-2022
Mawanda, B.A.   14-01-2008 18-05-2022
Kuijper, J.M.R.   05-10-2006 19-05-2022
Cicilia, D.G.   25-06-2005 23-05-2022
Smeets, T.   29-10-2005 25-05-2022
Bogovic, M.   01-12-1999 25-05-2022
Op den Oord, G.M.A.M.   11-02-1987 25-05-2022

Voornemen opschorting persoonslijst wegens vertrek naar een onbekend land:

Eijsden
Op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni wordt 
de 043-Triathlon gehouden. Daarom zijn 
op die dagen de volgende verkeersmaat-
regelen in Eijsden:

Op zaterdag 4 juni wordt het fietspad parallel aan 
de Oosterweg komend vanuit Maastricht en naar 
Maastricht tot aan het keerpunt de inrit bij Fun 

 (rijrichting vanuit Maastricht naar Eijsden) 
 omleiding via de A2;
• Het afsluiten van de Kasteellaan, Trichterweg 
 en de J.S. Bachstraat voor alle verkeer behou-
 dens de deelnemers;
• Het instellen van een parkeerverbod aan de 
 Kasteellaan, Trichterweg en J.S. Bachstraat.

Valley (Oosterweg 5) afgesloten van 10.00 uur tot 
18.00 uur.

Op zondag 5 juni gelden de volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen vanaf 08.00 uur tot 17.00 
uur:
• Het afsluiten van een gedeelte van de Ooster-
 weg-Catharinastraat-Kloppenbergweg 

Verkeersmaatregelen

Banholt
In verband met de Pinksterkermis in 
Banholt zijn de volgende tijdelijke 
verkeersmaatregelen:

Zaterdag 4 juni
• Het instellen van een parkeer- en stopverbod 
 aan beide zijden van de Bredeweg vanaf 
 kruising Mheerderweg-Dalestraat-Bredeweg tot 
 aan T-splitsing Bredeweg-Dalestraat in Banholt 
 gedurende de hele dag.

De Dalestraat van nummer 1 t/m 11 in Banholt 
is afgesloten voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers op:
• Zaterdag 4 juni 2022van 19.00 tot 24.00 uur;
• Zondag 5 juni 2022 van 09.00 tot 24.00 uur;
• Maandag 6 juni 2022 van 09.00 tot 24.00 uur;
• Dinsdag 7 juni 2022 van 09.00 tot 24.00 uur.

• Het geheel afsluiten van de Bredeweg, vanaf 
 kruising Mheerderweg-Dalestraat-Bredeweg tot 
 aan T-splitsing Bredeweg-Dalestraat, in 
 Banholt: 
 - van 06.00 uur tot 07.00 uur (‘oude’ den 
    neerhalen).
 - van 09.00 uur tot 10.00 uur (inspannen 
    paarden).
 - van 19.00 uur tot 24.00 uur (den rechtzetten).

Samen zorgen we voor een schone en veilige leefomgeving

Is er iets kapot bij u in de buurt, of ziet u 
rondslingerend afval? Laat het ons weten. 
Samen zorgen we voor een schone en 
veilige buurt.

Melding doorgeven
Op de website op www.eijsden-margraten.nl/
ikfixit kunt u een melding doen. U kunt ook een 
melding doen met de Fixi app via uw smartpho-
ne. U kunt de Fixi app downloaden in de Google 
Play Store of App Store. Zo kunt u overal online 
een melding doorgeven als u iets aantreft in 
de openbare ruimte wat niet hoort. Meldingen 
worden door de medewerkers van de buitendienst 
afgehandeld.

Spoedeisende meldingen
Vaak horen deze meldingen niet meteen thuis bij 
politie, brandweer of GGD maar bij de boa. Denk 

aan hinderlijk gedrag, (milieu)vervuiling of par-
keeroverlast. Voor deze meldingen kunt u bellen 
met ons algemeen nummer (043) 458 8488 of een 
melding maken via de Fixi app.

Meldingen buiten kantooruren
U kunt een melding doen via de Fixi app of onze 
website www.eijsden-margraten.nl/ikfixit. Bellen 
kan ook (043) 458 8488.
• Kies optie 1 voor spoedeisende meldingen. 
 U wordt doorverbonden met de meldkamer 
 Maastricht-Heuvelland. Deze staat direct in 
 contact met een boa. 
• Kies optie 2 als u bijvoorbeeld riool-
 problemen of wegverzakkingen wilt melden. 
 U wordt doorverbonden met een medewerker 
 van de buitendienst. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.



Memorial weekend 2022 in beeld

Meer foto’s kunt u zien op 
instagram.com/gemeente.eijsdenmargraten of 
facebook.com/gemeenteEM.

• Vrijdag 27 mei Adoptieconcert ‘Victory’ 
 Oos Heim in Margraten.
• Zaterdag 28 mei Gratitude & Peace 
 Ceremony Mesch
• Zondag 29 mei Memorial Day op de 
 Amerikaanse begraafplaats in Margraten. 

Een terugblik op een memorabel 
weekend

Vrijdag 27 mei Adoptieconcert ‘Victory’ Oos Heim in Margraten Foto’s: Sluysmans Fotografie.

Zaterdag 28 mei Gratitude & Peace Ceremony in Mesch.

Zondag 29 mei Memorial Day op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. 


