
Uitgelicht: Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Het klimaat verandert. Hier krijgen we 
allemaal mee te maken. Daarom heeft de 
gemeenteraad op 7 juni 2022 een stimule-
ringsregeling voor het afkoppelen van 
hemelwater vastgesteld. Deze regeling 
helpt voorkomen dat schoon water van 
regen, sneeuw of hagel onnodig in het 
riool terecht komt. 

Nieuwe regeling
De nieuwe regeling bestaat uit: 
• een vast bedrag van € 19 per m² (horizontaal 
 gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak bij 
 het vasthouden van het afgekoppelde hemel-
 water op eigen terrein. Met een bergingsvoor-
 ziening met een bergingseis van minimaal 
 5 mm afgekoppeld oppervlak.
• een vast bedrag van € 9 per m² (horizontaal 
 gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak bij 
 het afvoeren van het afgekoppelde hemel-

Wiel Dreessen was hij ruim 56 jaar 
actief in de politiek, sinds 1966. 
Afgelopen week nam hij afscheid als 
wethouder van Eijsden-Margraten.  

Hoe kijkt u terug op uw tijd als 
wethouder?
“Ik kijk tevreden terug op een bijzondere 
mooie tijd. Met passie en veel plezier heb ik 
het mooie ambt van wethouder in Eijsden-
Margraten mogen vervullen. Als mede-
bestuurder van de gemeente is wethouder 
een eervolle baan!

Binnen het college van burgemeester en 
wethouders is op een prettige en construc-
tieve wijze samengewerkt. Hierdoor is er veel 
bereikt of in gang gezet.

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie 
momenten en waardering die ik al die jaren 
heb mogen ontvangen. Dat het de gemeente 
Eijsden-Margraten en zijn inwoners goed mag 
gaan!”

Wat gaat u doen na uw afscheid?
“Na mijn afscheid als wethouder ga ik samen 
met mijn vrouw Yvonne zo veel mogelijk 
reizen. Daarnaast kijken we uit naar de tijd 
samen met onze kinderen en kleinkinderen.”

Wat wenst u het nieuwe college toe?
“Ik wens het college veel succes en wijsheid 
met de doorontwikkeling van de woon- en 
leefomgeving van onze prachtige gemeente!”
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 water. Met een voorziening naar een openbare 
 hemelwatervoorziening (geen gemengd riool). 
 Of een andere vorm van afkoppelen die past 
 binnen de voorwaarden.
• Sedumdaken zijn aan de regeling toegevoegd. 
• De regeling loopt tot 31 december 2023 of 
 eerder als het beschikbare budget gebruikt is.  

Meer informatie
Bezoek onze website 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws voor meer 
informatie. 

Buurtgerichte aanpak Cadier en 
Keer
In het project Buurtgerichte aanpak 
Cadier en Keer wordt de openbare ruim-
te in Cadier en Keer opnieuw ingericht.  
Een groot gedeelte van Cadier en Keer is 
gebouwd in 1970-1980. In die tijd is ook 
het rioolsysteem aangelegd. Het riool en 
de verhardingen zijn aan vervanging toe. 
Dit is de aanleiding om naar de inrich-
ting van het hele gebied te kijken.

Presentatie voorontwerp
De afgelopen periode is er hard gewerkt aan 
een ontwerp voor de herinrichting van de stra-
ten Cadier en Keer. Bewoners van deze straten 
zijn per brief uitgenodigd om het ontwerp te be-
kijken, vragen te stellen en feedback te geven. 

Meer informatie
Meer informatie over de Buurtgerichte aanpak 
Cadier en Keer en de informatieavonden leest u 
op www.eijsden-margraten.nl/cadier-en-keer. 

Kort nieuws

In Beeld: Ramen dicht, lichtje aan, deur op slot 

Gaat u deze zomer een dagje weg of op vakan-
tie? Wees dan extra alert en doe deuren goed op 
slot, alle ramen dicht en een lichtje aan. Deel op 
social media ook niet dat u niet thuis bent. 
Woninginbrekers zijn niet zo selectief. In ieder 
huis is er wel wat te halen. Ze kijken vooral naar 
hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 
90 procent van de inbraken wordt gepleegd door 
een gelegenheidsinbreker die zijn slag slaat als 
de kans zich voordoet. 
Kijk voor meer informatie en tips op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.  



Opvang 40 Oekraïense vluchtelingen in Rijckholt

Van 1 juli t/m 31 december 2022 zullen 
Oekraïense vluchtelingen opgevangen 
worden in het klooster Huize Immacu-
lata in Rijckholt. Het achterste gebouw-
deel van het klooster wordt momenteel 
door zorginstelling Wonen Plus ver-
bouwd tot een woon-zorgcomplex met 
18 individuele studio’s, 4 logeerkamers 
en gezamenlijke ruimten. Vanaf 1 januari 
2023 komen hier 18 cliënten van Wonen 
Plus te wonen. Het gaat dan om men-
sen met een verstandelijke beperking 
en/of psychiatrische problematiek, die 
daarnaast ook behoefte hebben aan ver-
zorging en verpleging door lichamelijke 
beperkingen. 

Wonen Plus aanbod voor half jaar
Wonen Plus heeft het complex, dat eind juni a.s. 
opgeleverd wordt, voor een half jaar aange-
boden aan de gemeente voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. Onze gemeente heeft 
hiertoe, na overleg met de Veiligheidsregio, een 
huurovereenkomst met Wonen Plus gesloten. De 
kosten voor de huur van dit complex, in totaal 
zo’n €100.000 excl. Servicekosten, worden door 
de Rijksoverheid vergoed in het kader van de 
Regeling Opvang Oekraïne. Gebruik van het 
complex voor opvang vluchtelingen valt binnen 
de huidige bestemming en het complex voldoet 
aan de eisen ten aanzien van brandveiligheid.

Met Wonen Plus is overeengekomen dat het 
complex in ieder geval op 31 december 2022 
weer leeg opgeleverd wordt. Voor de vluch-
telingen die we opvangen in Rijckholt zal dus 
zo nodig tijdig een alternatief opvangadres 
gevonden moeten worden. Met de Veiligheids-
regio zijn afspraken gemaakt dat indien wij als 
gemeente deze alternatieve opvangadressen 
niet (allemaal) kunnen realiseren, de Veilig-
heidsregio garant staat voor herplaatsing. 
Hopelijk is dat niet nodig en is de oorlog tegen 
die tijd beëindigd zodat de Oekraïners weer 
veilig naar huis kunnen.

Informatiebijeenkomst inwoners 
van Rijckholt
Wonen Plus organiseert samen met de gemeen-
te op 23 juni a.s. een informatiebijeenkomst 
voor de inwoners van Rijckholt. Daar praten de 
organisatoren aanwezigen bij over de actuele 
plannen voor het nu verbouwde deel van het 
klooster. De inwoners van Rijckholt ontvangen 
een huis-aan-huis verspreide inwonersbrief voor 
deze bijeenkomst in het Koetshuis van kasteel 
Rijckholt.
 

Bijdragen aan voldoende opvang-
plekken
Onze gemeente wil met het tijdelijke gebruik 
van dit complex bijdragen aan het realiseren 
van voldoende opvangplekken voor vluchtelin-
gen. Vanaf 1 juli t/m 31 december 2022 zullen 
in het complex maximaal 40 vluchtelingen 
(volwassenen en kinderen) opgevangen worden.  

De groep vluchtelingen die momenteel in Neder-
land is bestaat vooral uit moeders met kinderen 
(vaak met oma of tante erbij), oudere echtparen 
en alleenstaanden. In het complex in Rijckholt 
zullen we in de beschikbare studio’s zo mogelijk 
alleenstaanden of moeders met 1 of 2 kinderen 
per studio huisvesten. Eventueel worden grotere 
gezinnen geplaatst, die dan de beschikking 
krijgen over een extra kamer naast de studio. 

Gemeentelijke 
verantwoordelijkheid
De gemeente is verantwoordelijk voor de op-
vang van deze vluchtelingen en verzorgt samen 
met partners als Vluchtelingenwerk en Leger des 
Heils de benodigde begeleiding en ondersteu-
ning op maat. Voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen is in Eijsden-Margraten een 
Steunpunt Opvang Oekraïne ingericht, dat de 
dagelijkse opvang, begeleiding en ondersteu-
ning regelt. 

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

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

Verkeersmaatregelen Cadier en Keer, Eijsden, Gronsveld

In verband met de bronkvieringen in 
Cadier en Keer, Eijsden en Gronsveld zijn 
de volgende tijdelijke verkeersmaatre-
gelen genomen:

Cadier en Keer
Op 18 juni 2022 van 16.00 uur tot 19 juni 2022 
02.00 uur wordt de Kerkstraat, vanaf kruising 
Raadhuisplein-Vendelstraat-Kerkstraat tot aan 
kruising Groenstraat-Kerkstraat, afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voetgangers.

Op 19 juni 2022 van 08.00 uur tot 24.00 uur 
wordt de Kerkstraat, vanaf kruising Raadhuis-
plein-Vendelstraat-Kerkstraat tot aan kruising 
Groenstraat-Kerkstraat, afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgangers.

Eijsden
Op 18 juni 2022 van 10.00 uur tot 21 juni 2022 
03.00 uur wordt een deel van de St. Martinus-
straat, vanaf huisnummer 4 tot en met huisnum-
mer 10 en een deel van het Von Geusauplein, 
vanaf kruising St. Martinusstraat tot aan Von 
Geusauplein 23, afgesloten voor alle verkeer 
behalve voor voetgangers.

Op 20 juni 2022 van 08.00 uur tot 21 juni 
2022 02.00 uur wordt het gebied rondom het 
Stationsplein, vanaf Spoorwegovergang tot aan 
Wilhelminastraat 63, vanaf Prins Hendrikstraat 
56 tot aan Kapelkesstraat 10, vanaf Caestert-
straat 1 tot aan Stationsplein 2 en het Stations-
plein, afgesloten voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers.

Gronsveld
Op 18 juni 2022 van 08.00 uur tot 21 juni 2022 
24.00 uur wordt het Gronsvelder Kerkplein 
afgesloten voor alle verkeer behalve voor 
voetgangers.

Op 19 juni 2022 van 10.00 uur tot 22 juni 2022 
03.00 uur wordt het gebied rondom Kaffee de 
Kerteermeister, Rijksweg tussen t-splitsingen 
Rijksweg-Stationsstraat en Rijksweg-Hennemet-
tenstraat en Holegracht tussen splitsingen 
Mgr. Willigerstraat-Hoelgracht en Holegracht-
Rijksweg, afgesloten voor alle verkeer behalve 
voor voetgangers.



Afgelopen woensdag 8 juni presenteerden de coalitiepartners van de gemeente Eijsden-Margraten het bestuurs-
akkoord 2022 - 2026. Het document is openbaar en staat op onze website. Voor uw gemak hierbij de QR-code, 
zodat u direct bij het bestuursakkoord terecht komt.

Bestuursakkoord “Goed leven in alle kernen” 2022 - 2026

Even voorstellen: 
Burgemeester Sjraar Cox
Afgelopen woensdag 8 juni heb ik het nieuwe 
college geïnstalleerd. De nieuwe raadsleden 
voor de vrijgekomen plekken heb ik diezelfde 
avond ook beëdigd. 

Tijdens deze vergadering boden de coalitie-
partijen mij het Bestuursakkoord 2022-2026 
aan. Een mooi akkoord dat de komende periode 
het richtsnoer vormt. Een plan dat met alle 
partijen in de raad en inwoners/belangenorga-
nisatie verder uitgewerkt wordt. Lang niet alles 
ligt vast, er zijn kansen te over. Zeker in de we-
tenschap dat de zekerheid van vandaag morgen 
weer anders kan zijn gezien snel opvolgende 
ontwikkelingen. Dichtbij of veraf. 

Het begin is er. Samen kunnen we het vervolg 
nu verder inkleuren.

Daags na de benoeming van het nieuwe college 
sprak ik gouverneur Roemer. Samen hebben 
we een globaal tijdsplan vastgelegd voor mijn 
opvolging. De gouverneur gaat er vanuit dat 
hij begin september naar onze gemeente komt. 
Dan neemt hij de profielschets in ontvangst. 
Hierna zal de vacature van burgemeester for-
meel worden opgesteld. Een ding staat vast: 
er is veel animo voor deze burgemeesterspost. 
Nu ik hier al ruim 13 maanden actief ben begrijp 
ik dat nog veel beter.

Tot de komst van de nieuwe burgemeester 
vervul ik met veel plezier deze functie. Als 
voorzitter van gemeenteraad en het college. 
Verantwoordelijk voor de openbare orde en 
veiligheid, control en samenwerking met de 
(eu)regio. Inkoop en aanbesteding, toezicht en 
handhaving maar ook APV-vergunningen 
behoren tot mijn primaire verantwoordelijk-
heden.

Even voorstellen: 
Wethouder Jos Custers
Mijn naam is Jos Custers, 59 jaar en ik woon 
met mijn gezin in Sint Geertruid. Na de middel-
bare school, studeerde ik Nederlands Recht aan 
de Universiteit van Maastricht. Sinds 2011 ben 
ik wethouder en locoburgemeester van onze 
gemeente. Naast mijn politieke activiteiten ben 
ik ook maatschappelijk actief als (bestuurs)lid 
bij een aantal verenigingen c.q. stichtingen.

De komende vier jaar ben ik verantwoordelijk 
voor het beleidsterrein Wonen en Leefomgeving. 
Denk aan volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, 
vergunningen, monumenten, grondzaken en 
infrastructuur. Daarnaast zit ook bestuurlijke 
vernieuwing in mijn portefeuille.

De grote woningbehoefte vraagt om een ver-
snelling van nieuwbouw in de hele gemeente. 
De focus ligt hierbij primair op het realiseren 
van betaalbare en duurzame woningen voor 
starters. Ook willen we door nieuwbouw van 
levensloopgeschikte woningen de doorstroming 
in de woningmarkt stimuleren. Grote aandacht 
hebben we voor de transformatie-opgaven in de 
landbouw en het voorkomen van verloedering 
van leegstaande panden. Daarom kijken we 
ruimhartig naar initiatieven die woonruimten 
realiseren in leegstaande en/of vrijkomende 
boerderijen en historische panden.

Vanwege de grote hoeveelheid aan bouwver-
zoeken en vergunningaanvragen zetten we 
in op versnelling van het vergunningenproces 
en bestemmingsplanprocedures. Maar ook de 
planvorming nemen we in deze mee.

Tot slot wordt er de komende jaren voor meer 
dan 20 miljoen euro geïnvesteerd in ons wegen- 
en fietspadennet. Veiligheid en duurzaamheid 
staan hierbij centraal.

Even voorstellen: 
Wethouder Mark Gerritsen
Oprecht, open voor dialoog maar ook doortas-
tend. Zoekend naar overeenkomsten en niet 
naar tegenstellingen. Vooruitgang boeken, maar 
niet ‘ten koste van’. Zaken voor elkaar krijgen. 
Dat zijn de woorden die vaker gebruikt worden 
als mensen over mij spreken. Eigenschappen die 
ik zeker goed kan gebruiken als wethouder voor 
Eijsden-Margraten. 

Ik woon, samen met echtgenote Wendy en onze 
twee kinderen Amber en Timo, nu 21 jaar in mis-
schien wel de mooiste gemeente van Nederland. 
Eijsden-Margraten. Om precies te zijn in de wijk 
Poelveld. Een wijkontwikkeling waar we trots 
op mogen zijn. Die we moeten koesteren en 
onderhouden. Een investering voor de toekomst. 

Naast mijn werk ben ik altijd maatschappelijk 
betrokken geweest. Of dit nu bij de school was, 
de sportvereniging of als burgercommissielid bij 
de gemeente. Ik heb daardoor al veel mensen 
leren kennen en ik hoop de komende periode 
nog meer inwoners te mogen spreken en te 
leren kennen.

De komende vier jaar ga ik me voor alle 
inwoners en ondernemers van onze gemeen-
te inzetten. Ik ben verantwoordelijk voor de 
financiën van de gemeente plus voor de thema’s 
Duurzaamheid, Klimaatverandering en Milieu. 
We staan als samenleving, maar zeker ook als 
gemeente en als inwoner voor grote uitda-
gingen op deze terreinen. Ik ben trots dat ik 
daarin, samen met alle andere collega’s van de 
gemeente, het voortouw mag nemen.

Tot snel! Mark Gerritsen



Op woensdag 8 juni 2022 beëdigde burgemeester Sjraar Cox nog enkele raadsleden voor de komende raadsperiode. 
Wilt u weten wie de komende vier jaar de inwoners van Eijsden-Margraten vertegenwoordigt? Neem dan een kijkje 
op onze website. Voor uw gemak hierbij de QR-code, zodat u direct bij de gemeenteraad terecht komt.

Gemeenteraad 2022 - 2026

Even voorstellen: 
Wethouder Gerry Jacobs
Mijn naam is Gerry Jacobs. Sinds afgelopen 
woensdagavond wethouder. Mijn aandachts-
gebieden zijn: natuur, landbouw, landschap & 
ecologie, economische zaken, recreatie & 
toerisme, kunst & cultuur en het immaterieel 
erfgoed.

De meeste inwoners (her)kennen mij omdat 
ik graag onder de mensen kom. Ik ben vaker 
te vinden bij openingen, jubilea of andere 
activiteiten. De afgelopen 2 jaren waren bizar. Ik 
ben heel blij iedereen weer te ontmoeten. Heel 
belangrijk, want zo horen we wat er speelt en 
kunnen wij daar als gemeente op inspelen.  

Grote uitdaging binnen mijn portefeuille is het 
behoud van het landschap. Hèt visitekaartje van 
onze gemeente. Het idee voor een landschaps-
fonds speelt hierin een belangrijke rol. Maar 
ook de economische factoren en regelgeving die 
aansturen op een landbouwtransitie. Dus gaat 
onze aandacht uit naar nieuwe verdienmodellen 
voor onze agrariërs. 

Wat toerisme betreft staat kwaliteit boven 
kwantiteit. In balans met onze leefomgeving. 
Met oog voor ons erfgoed en de kunstzinnige 
inbreng van onze inwoners. Voor de culturele 
tradities die onze dorpen uniek maken. 

Het economisch deel van mijn portefeuille 
zet in op een goed ondernemersklimaat. Niet 
alleen gericht op goede communicatie tussen 
ondernemers en gemeente, maar ook oog voor 
snel internet en het keurmerk Veilig Onderne-
men. Want, gaat het onze ondernemers goed, 
dan gaat het onze verenigingen goed. Gaat het 
onze verenigingen goed, dan is de leefbaarheid 
in onze dorpen goed.

Even voorstellen: 
Wethouder Chris Piatek
Ik ben Chris Piatek, 41 jaar oud en samen met 
Chantalle en onze twee kinderen woonachtig 
in de kern Eijsden. Met veel enthousiasme start 
ik aan mijn tweede periode als wethouder van 
onze mooie gemeente Eijsden-Margraten.  

Mijn portefeuille beslaat voor het grootste 
deel het Sociaal Domein. Denk hierbij aan de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), 
Jeugd, de Participatiewet, Onderwijs, Sport 
en Gezondheid. “Positieve Gezondheid” zijn 
wat mij betreft hierin de sleutelwoorden. Het 
kunnen functioneren en het welbevinden 
van onze inwoners. Oftewel iedereen die wilt 
meedoen, moet ook echt mee kunnen doen in 
onze samenleving. Gezond zijn en blijven: hierin 
investeren draagt bij aan de vitaliteit en het 
geluk van onze inwoners.

De komende periode zet ik me graag in voor 
nog meer focus op preventie en vroeg-signa-
lering binnen het Sociaal Domein. Dit doe ik 
vanuit de overtuiging dat dit veel ellende kan 
voorkomen voor mensen die in de problemen en 
zware zorg dreigen te raken. Door alert te zijn, 
goed te kijken wat er aan de hand is. Samen 
met de juiste partners tijdig passende zorg of 
ondersteuning aanbieden om erger te voor-
komen.

Ik ben positief ingesteld. Als persoon én als 
wethouder ben ik toegankelijk en sta altijd open 
voor het gesprek. Met inwoners, ondernemers, 
verenigingen en andere maatschappelijk 
partners: samen kunnen we veel bereiken! 

Even voorstellen: 
Wethouder Jan Weling
Met groot plezier voel ik me samen met Clarie 
al dertig jaar thuis in Gronsveld en maak ik 
actief deel uit van het gemeenschapsleven in 
zowel Rijckholt als Gronsveld.

Daarnaast maak ik met plezier deel uit het 
gemeentebestuur. Tot voor kort als lid van de 
gemeenteraad en sinds 8 juni jongstleden als 
wethouder namens de VVD.

Wat zijn de belangrijkste zaken waar ik komen-
de jaren aan mag werken? Dit zijn herstel van 
vertrouwen in het functioneren van het gemeen-
tebestuur en verbetering van de dienstverlening. 
Plus verkeer en vervoer. 

Vernieuwing van de manier waarop we werken. 
Inwoners serieus nemend en ruimte gevend 
om invloed te hebben op alles wat hen direct 
raakt en aangaat. Hier hoort een bepaald soort 
dienstverlening bij. Dicht bij de inwoners en 
ondernemers vanuit de gedachte ‘wat is wel 
mogelijk’? Tijdig, begripvol, deskundig, eerlijk 
en duidelijk. Dat kan natuurlijk alleen als de 
gemeente optimaal bereikbaar is en blijft. Zowel 
digitaal als fysiek en telefonisch. 

Het aanpakken van de verkeersveiligheid. Dat 
is mijn andere aandachtsgebied als wethouder. 
Ik heb het dan over veilige schoolroutes en 
oplossingen voor de toenemende verkeers- en 
parkeerdruk. Maar ook zorgen voor een betere 
doorstroming van het verkeer, wat zeker zal 
bijdragen aan de veiligheid en daarmee leef-
baarheid in en rond de kernen.



Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeenteraad van de 
gemeente Eijsden-Margraten op 7 juni 2022 het 
bestemmingsplan Langstraat 3 Mesch, ongewij-
zigd heeft vast-gesteld (planidenficatienummer 
NL.IMRO.1903.BPKOM6245KK3-VG01).
 
Het bestemmingsplan Langstraat 3 Mesch voor-
ziet in het herbestemmen van hoeve ‘De Laethof´ 
naar een lunchcafé, twee bedrijfswoningen, twee 
reguliere woningen, twee vakantieappartemen-
ten in de rijksmonumentale carréhoeve en het 
bijbehorend bakhuis en het realiseren van een 
camperterrein op het buitenterrein.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbe-
horende stukken liggen vanaf donderdag 16 juni 
2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 ter inzage 
in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margra-
ten. Voor inzage in het bestemmingsplan kunt u 

binnen deze termijn - naast het indienen van 
beroep - een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 
deze situatie wordt de werking van het besluit 
opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.
 
Eijsden-Margraten, 15 juni 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgermeester, Sjraar Cox

contact opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. 
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbeho-
rende stukken zijn tevens te raadplegen op onze 
website www.eijsden-margraten.nl en op http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPKOM6245KK3-VG01.

Belanghebbenden en andere (rechts)personen die 
tijdig een zienswijze bij het college naar voren 
hebben gebracht alsmede belanghebbenden die 
geen zienswijze naar voren hebben gebracht 
kunnen binnen de termijn van de terinzagelegging 
tegen het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan beroep instellen. Beroep kan worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij 

Vastgesteld bestemmingsplan Langstraat 3 Mesch

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat de gemeenteraad van de gemeente 
Eijsden-Margraten op 7 juni 2022 het bestem-
mingsplan Heiweg 7 Sint Geertruid (planidentifi-
catienummer NL.IMRO.1903.BPHEIWEG7-VG02), 
gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingplan is gewijzigd vastgesteld 
naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
17 november 2021 en voorziet in de omvorming 
van een agrarisch bedrijf met ondergeschikte 
recreatie naar een recreatiebedrijf met onder-
geschikte agrarische activiteiten.

rechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het instellen 
van beroep wordt griffierecht geheven. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmings-
plan treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij 
binnen deze termijn - naast het instellen van be-
roep - een verzoek om een voorlopige voorziening 
is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 
deze situatie wordt de werking van het besluit 
opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van donderdag 
16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 
ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te 
Margraten. Voor inzage in het bestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het vastgestelde bestemmingsplan 
is tevens te raadplegen via de website 
www.eijsden-margraten.nl en via http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPHEIWEG7-VG02.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 
kan gedurende 6 weken vanaf 16 juni 2022 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-

Vastgesteld bestemmingsplan Heiweg 7 Sint Geertruid

Bekendmakingen

Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:

•  Raes, M.J.M. geboren op 28-02-1988 per 
 8-6-2022. 

U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl

Staat uw naam hiernaast of weet u waar neven-
staande persoon verblijft, neem dan contact 
op met het KlantContactCentrum (KCC) van de 
gemeente Eijsden-Margraten via 14 043 of 
043 458 84 88.

Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Militaire oefening

Van 13 tot en met 17 juni 2022 is er een militaire 
oefening in onze gemeente. De oefening is on-
derdeel van een opleiding voor militairen van de 
Koninklijke Landmacht. De militairen verplaatsen 

zich overdag en ’s nachts te voet. Het doorgaand 
verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Bij de oefe-
ning zijn ook een paar militaire wielvoertuigen 
aanwezig. Er wordt geen (oefen)munitie gebruikt. 

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan 
kunt u dit melden via JDVclaims@mindef.nl. 
Noteer wanneer mogelijk kenteken, plaats, datum 
en tijd.



Vrijdag 1 juli Aquagames!
Vanuit het project Jeugd aan Zet! organiseren 

we AQUAGAMES. Schrijf je snel in! 
 

Wie: jeugd vanaf 4 jaar
Wat: allemaal leuke waterspellen
Waar: VV Eijsden, IR. rocourtstraat 13B Eijsden
Wanneer: vrijdag 1 juli
Groep 1: 4 t/m 6 jaar van 14.00-15.00 uur
Groep 2: 7 t/m 9 jaar van 15.00-16.30 uur
Groep 3: 10 jaar en ouder van 16.30-18.00 uur

Inschrijven? Mail voor 28 juni je naam, leeftijd,
woonplaats, telefoonnummer en welke groep 
naar: jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl.

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


