
De ‘Week voor de Gezonde Jeugd’

Deze week, van 7 juni t/m 11 juni, is het de 
Week voor de Gezonde Jeugd. Tijdens deze 
week vraagt JOGG (Gezonde Jeugd, 
Gezonde Toekomst) samen met gemeen-
ten en partners door heel Nederland 
aandacht voor een leefomgeving waarin 
iedereen gezond kan opgroeien. Want een 
gezonde toekomst begint bij een gezonde 
jeugd. 

Activiteiten in Eijsden-Margraten
Ook in de gemeente Eijsden-Margraten vinden er 
verschillende activiteiten plaats: 
- 15 locaties en 711 kinderen doen mee aan de 
 Peuter- en Kleuter4daagse. 
- Alle basisscholen in de gemeente ontvangen 
 het tussendoortjesbord ‘Weet jij wat je 
 snoept?’. 

Gemeente Eijsden-Margraten regelt de 
weekmarkten in Eijsden, Margraten en 
Cadier en Keer. Deze week drie vragen 
aan Eric Mackus, medewerker evene-
menten en marktmeester.

Waar zijn weekmarkten in deze 
gemeente?
“Elke donderdag is in Margraten aan het 
Amerikaplein een weekmarkt van 13.30 tot 
17.00 uur. In Eijsden is de weekmarkt ook op 
donderdag van 13.30 tot 18.00 uur op het 
kerkplein bij het winkelcentrum. In Cadier en 
Keer is de weekmarkt elke woensdag op het 
Raadhuisplein van 9.00 tot 17.00 uur.”

Is de weekmarkt in Eijsden verhuisd? 
“Dat klopt. De weekmarkt in Eijsden is sinds 
2021 verhuisd. De ondernemers in Eijsden zijn 
blij met de nieuwe locatie bij het winkel-
centrum. De markt versterkt het aanbod en 
meer mensen bezoeken op donderdag het 
winkelcentrum”.

Wie kan op de markt staan?
“Ondernemers die ook op de markt hun 
producten willen aanbieden zijn van harte 
welkom. Het zou mooi zijn als er meer divers 
aanbod op de markt komt. Meer kraampjes 
op de markt versterkt het ondernemerschap, 
verbindt mensen en is natuurlijk veel 
gezelliger. 
Wilt u meer informatie? Stuur gerust een 
mailtje naar ericmackus@eijsden-margraten.nl
of bel (043) 458 8488.”

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

- Deze week wordt op alle basisscholen vers fruit 
 uitgedeeld aan de kinderen. 

Meer weten over de Week voor de Gezonde 
Jeugd? Volg deze Facebookpagina voor nieuwtjes 
en inspiratie: 
www.facebook.com/JOGGheuvelland

Verkeersmaatregel Bemelen
Op zaterdag 11 juni is het inhalen en planten 
van de nieuwe Mei-den. Daarom is die dag de 
volgende verkeersmaatregel in Bemelen: het af-
sluiten van een deel van de Sint Laurentiusstraat 
vanaf de kruising Sint Laurentiusstraat - Oude 
Akerstraat en Sint Laurentiusstraat - de Steeg, 
van 09.00 tot 02.00 uur.

Test NL-Alert
Op maandag 13 juni zendt de overheid rond 
12.00 uur een testbericht van NL-Alert uit. Let 
op: dit is een testbericht. Ziet u een NL-Alert 
tijdens een noodsituatie? Lees het bericht 
meteen, kom in actie en informeer anderen. Kijk 
op www.nl-alert.nl voor meer informatie.

Kort nieuws

Ruim baan voor processies 
in het Heuvelland

Vanaf juni trekken weer de jaarlijkse sacraments-
processies door menig dorp in het Heuvelland. 
Een mooie traditie om te laten zien wat Team 
Heuvelland betekent! Meestal zeggen we: deel 
de weg en iedereen wint. Nu zeggen we: heb 
respect voor tradities en hou de weg vrij. Is een 
gedeelte van de route voor de processie afgezet? 
Houdt u aan de plaatselijke aanwijzingen en laat 
deelnemers en toeschouwers van de processie 
genieten.
Bekijk de processie-agenda op 
www.teamheuvelland.nl.  
Samen genieten we het meest. Dank u wel.



Bijeenkomst bestuursakkoord op 8 juni 2022

Op 8 juni om 19.00 uur is er voorafgaand aan 
de raadsvergadering een bijeenkomst waarin de 
formateur Carla Brugman het bestuursakkoord 

U bent hierbij van harte welkom! Ook kunt u deze 
bijeenkomst live volgen via: 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering 

aanbiedt aan de drie formerende partijen. Deze 
openbare bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal 
van het Huis van de Burger en duurt tot 19.30 uur. 

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 ontwerp-
omgevingsvergunning voor het verbouwen, 
restaureren en uitbreiden van het Rijksmonument 
Vroenhof 17, 6245 BZ Eijsden ter inzage ligt.

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbeho-
rende stukken ligt op grond van paragraaf 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht vanaf 9 juni 2022 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeente-
huis.

Eijsden-Margraten, 8 juni 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten
De secretaris, drs. Mari-An Gerits
De burgemeester, drs. S. Cox

Voor inzage en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum, telefoon-
nummer 043 458 8488.

Tijdens die termijn van zes weken kunnen door 
iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 
worden ingediend bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Een zienswijze kan niet 
worden ingediend langs elektronische weg 
(e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 
043 458 8400. 

Op 8 juni om 19.30 uur is er een besluitvormende 
raadsvergadering in de raadzaal. Op de agenda 
staat onder andere: 

• Aanbieden Bestuursakkoord 2022 - 2026 aan 
 de voorzitter van de raad
• Benoemen wethouders
• Beëdigen raadsleden

Voor de volledige agenda kijk 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 deze 
vergadering. Maar niet over besluiten waartegen 
bezwaar en beroep heeft open gestaan of open 

Heeft u andere vragen over bijvoorbeeld de raad 
en raadsvergaderingen? Stuur dan een bericht 
naar griffie@eijsden-margraten.nl. 

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 dinsdag 7 juni 09.00 uur voor deze 
vergadering. 

Volg de raad!
U bent van harte welkom om de besluitvormende 
vergadering bij te wonen in het gemeentehuis. 
Ook kunt u deze vergaderin live volgen via: 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering. 

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld een 
van de onderwerpen van de raadsvergadering? Op 
onze website, pagina ‘samenstelling gemeente-
raad’ vindt u de contactgegevens van de raads-
leden. U kunt ook een bericht sturen naar de 
gehele gemeenteraad via 
gemeenteraad@eijsden-margraten.nl. 

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbouwen, restaureren en uitbreiden van het 
rijksmonument Vroenhof 17, 6245 BZ Eijsden

Besluitvormende raadsvergadering op 8 juni 2022



Limburgs Mooiste een mooi feest voor iedereen  

Op Zaterdag 11 juni trekt Vebego Limburgs 
Mooiste weer door het Heuvelland én 
ook meer noordelijk richting Beekdaelen 
en Sittard Geleen. Er zijn aparte routes 
voor gezinnen, racefietsers en mountain-
bikers. Start en finish is in het centrum 
van Heerlen. Deelnemers committeren zich 
van oudsher aan de gedragsregels: heb 
respect voor je omgeving, verkeersregels 
en andere weggebruikers. Helemaal Team 
Heuvelland: deel de weg en iedereen wint!

Jesse Linssen is directeur van de stichting die de 
toertocht dit jaar al voor de 29ste keer organi-
seert. “Wij zoeken iedere keer andere routes uit. 
Daar kan een bekende klim in zitten. Maar ik 
garandeer je dat we zelfs kenners weten te verras-
sen met onze onbekende en mooie routes.”

Sportief genieten
Jesse is opgegroeid met wielrennen. Zijn vader 
was de grondlegger van de succesvolle toertocht. 
Inmiddels is Jesse alweer tien jaar directeur van 
de stichting Grand Ballon, de organisator van het 

totaal zijn er 8 serviceposten in de buurt van bijv. 
lokale horeca, zoals de markt in Meerssen. 
Goede informatie voor omwonenden van de 
routes vindt de organisatie belangrijk. Een 
honderdtal borden wijzen op zaterdag 11 juni 
aan waar de tochten langskomen en tijdens 
welke tijdstippen. Tijdens de doorkomsttijden zal 
het extra druk zijn met fietsers! Kijk voor een 
gedetailleerd overzicht op www.limburgsmooiste.
nl/zuid/routes-doorkomsttijden.
Goede informatie voorkomt ook verrassingen voor 
weggebruikers en omwonenden. Daarom werkt 
Vebogo Limburgs Mooiste samen met LLTB, Visit 
Zuid-Limburg, Zuid-Limburg Bereikbaar, Team 
Heuvelland. Team Heuvelland zet zich in voor een 
totaalaanpak van verkeersleefbaarheid, natuur en 
economische vitaliteit. 

Jesse: “Vroeger lag het goud onder de grond nu 
boven de grond. We moeten hard werken en voor-
al ook samenwerken om het prachtige landschap 
in stand te houden. Daar willen wij een bijdrage 
aan leveren om ooit de 50ste editie van Limburgs 
Mooiste te kunnen vieren.”

event. Dit jaar is de 29ste editie. “We heten niet 
voor niets Limburgs Mooiste. We willen fietsers 
laten genieten van de omgeving. Het is geen wed-
strijd, maar sportief genieten met een zachte g. 
Rekening houden met de omgeving en met elkaar 
vinden wij belangrijk. Limburgs Mooiste moet 
een mooi feest voor iedereen zijn. Het landschap 
dat we nu kennen en zo bijzonder vinden wordt 
vooral door boeren onderhouden. Ook die kennis 
willen we uitdragen. We werken zoveel mogelijk 
met lokale ondernemers samen. En nu ook graag 
met het nieuwe Team Heuvelland.”

Aandacht voor omwonenden en 
andere weggebruikers
Op zaterdag 11 juni zijn ongeveer 12.000 fietsers 
onderweg tussen 6.30 uur en 20.30 uur. Start en 
finish is in het centrum van Heerlen. Deelnemers 
kunnen kiezen uit 13 verschillende routes door 
het Heuvelland én ook meer noordelijk richting 
Beekdaelen, Sittard en Geleen.. Iedere 35 km is 
er een servicepost. Daar kunnen deelnemers wat 
eten en drinken en indien nodig een medische 
post bezoeken of hun fiets laten repareren. In 




