
Transportschaarste elektriciteitsnet

TenneT, de beheerder van het hoogspan-
ningsnet in Nederland, heeft voor 
Limburg en Noord-Brabant transport-
schaarste op het elektriciteitsnet 
afgekondigd. Deze maatregel is op 9 juni 
2022 ingegaan.

Wat betekent de transport-
schaarste? 
Voor kleinverbruikers en particulieren met een 
aansluiting tot en met 3x80 Ampère heeft de 
transportschaarste in beginsel geen gevolgen. 
TenneT en Enexis geven voorlopig geen offertes 
meer voor grootverbruikersaansluitingen op het 
elektriciteitsnet. Ook niet voor uitbreiding van 
grootverbruikersaansluitingen met een omvang 
van meer dan 3x80 Ampère. Dit betekent dat 
nieuwe en bestaande grootverbruikers voorlopig 

Gemeente Eijsden-Margraten orga-
niseert regelmatig bijeenkomsten of 
informatieavonden voor inwoners en 
ondernemers. Daarnaast organiseert 
de gemeente ook speciale evenemen-
ten. Deze week drie vragen aan Eric 
Mackus, marktmeester en medewerker 
evenementen.

Wat is het doel van bijeenkomsten?
“Gemeente Eijsden-Margraten wil graag 
inwoners, verenigingen, stichtingen en onder-
nemers niet alleen informeren en kennis delen, 
maar ook verbinden en betrekken bij plannen 
en projecten. Zo kunnen we vooraf afstemmen 
en zorgen we samen voor draagkracht.”

Welke evenementen organiseert de 
gemeente?
“We organiseren o.a. kermissen, de Nieuw-
jaarsreceptie, de sleuteloverdracht rondom 
carnaval, de Nationale Herdenking op 4 mei, 
het Koningsdagconcert en ondernemersavon-
den. Het is telkens weer een uitdaging, maar 
we doen het graag voor onze inwoners.”

Waar vind ik meer informatie?
“Uitnodigingen voor bijeenkomsten, infor-
matieavonden of evenementen publiceren 
wij in weekblad ‘De Etalage’, Facebook, onze 
digitale nieuwsbrief en website. Evenementen 
staan ook op onze digitale evenementen-
kalender. Organiseert u zelf een evenement? 
U kunt het evenement gratis onder de aan-
dacht brengen via www.eijsden-margraten.nl/
evenementenkalender.”  

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

géén nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen 
krijgen op het elektriciteitsnet. Dit geldt ook 
voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit 
willen terugleveren.  

Meer informatie
Bent u van plan om een nieuwe grootverbruikers-
aansluiting aan te vragen of uitbreiding van 
uw bestaande aansluiting? Op de website van 
Enexis staat informatie over een aangepast 
offertetraject. Kijk voor meer informatie op 
www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/offerte-
transportschaarste. 

Is uw bedrijf een zogenaamde XL-klant van 
Enexis? Dan kunt u met vragen terecht bij uw 
relatiemanager van Enexis.

Vakantieplannen? Regel op tijd 
uw reisdocument!
Gaat u binnenkort op vakantie? Vraag op tijd 
een geldig reisdocument aan. Let op: voor rei-
zen naar het Verenigd Koninkrijk is een paspoort 
noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op de 
website van de Rijksoverheid 
www.nederlandwereldwijd.nl/reizen-naar-het-
buitenland/reischecklist. 

Gewijzigde openingstijden
Het gemeentehuis in Margraten is vanwege 
personeelsbijeenkomsten gesloten op donder-
dag 30 juni vanaf 12.00 uur en donderdag 7 juli 
vanaf 14.00 uur. 

Het Servicepunt in Eijsden is donderdag 7 juli 
geopend tussen 10.00 - 13.00 uur. 

Kort nieuws

Medaille-regen voor 
711 peuters en kleuters 
in Eijsden-Margraten!

Een feestelijke afsluiting van de Peuter- en 
Kleuter4daagse bij basisschool en peuteropvang
De Den in Mheer! De kinderen wandelden 
tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd elke dag 
minimaal een kwartier. Een mooie prestatie! 
Na de wandeling op vrijdag 10 juni reikte 
wethouder Chris Piatek aan alle deelnemende 
kinderen van De Den een medaille uit. Ook op 
alle andere locaties ontvingen de kleine deel-
nemers een medaille van hun begeleider. 



Veerkrachtig Eijsden-Margraten sluit het jaar 2021 positief af 

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Eijsden-
Margraten legt op dinsdag 12 juli aan-
staande de jaarrekening over het jaar 
2021 ter vaststelling voor aan haar 
gemeenteraad. Met een positief saldo 
van € 287.738 sluit de gemeente Eijsden-
Margraten het jaar positief af. Dit 
bedrag wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve. De algemene reserve 
krijgt hiermee een omvang van 
€ 7,7 miljoen. Het college is tevreden 
met dit positieve financieel resultaat. 
Zeker gezien de onvoorziene zaken en 
de mondiale ontwikkelingen die speel-
den in 2021. 

2021: een jaar met impact
De koers van de begroting 2021 was driele-
dig. Inzetten op behoud van een gezond en 
duurzaam huishoudboekje. Het maken van een 
aantal krachtige keuzes en het verder investeren 
in de kwaliteit van leven. Vanuit deze basis is, 
met een mix van investeringen, bezuinigingen 
en passende tarieven een realistische begroting 
opge-steld. Alles gericht op de veerkracht van 
onze gemeenschappen en de kwaliteiten van 
onze gemeente. Deze veerkracht is door onder 
meer Corona en de wateroverlast in 2021 na-
drukkelijk op de proef gesteld. Desondanks is de 
dienstverlening in 2021 op peil gebleven. Ook in 
financiële zin is veerkracht getoond. Naast een 

len gezien het buitengewone buitengebied dat 
Eijsden-Margraten herbergt. 

Bereikbaarheid kernen
Met de aanleg van het vrijliggend fietspad 
‘de Bukel’ is een prachtige fietsverbinding gere-
aliseerd tussen St. Geertruid en Eijsden. Zowel 
voor de recreant en de toerist, maar ook voor de 
eigen inwoners. Nieuwe parkeerfaciliteiten zijn 
gerealiseerd in Eijsden. Voorbeeld daarvan is 
parkeerplaats ‘d’r Stiegel’. Daarnaast is de toe-
komst van het station onderzocht. De resultaten 
van dit onderzoek vormen een basis voor een 
nog verder uit te werken gebiedsvisie.

Woningbouw voor jong en oud
Diverse woningbouwplannen zijn in procedure 
genomen dan wel in ontwikkeling. Deze plan-
nen gaan bijdragen aan de leefbaarheid in de 
kernen. Zo is in Banholt en St. Geertruid gestart 
met de bouw van woningen die grotendeels 
bestemd zijn voor starters. De nog te bouwen 
levensloopbestendige woningen zijn bedoeld 
als passend huisvestingsaanbod voor senioren. 
In dat licht zijn ook de plannen afgerond voor 
een nieuw woonzorg-complex in Gronsveld. 
Bovendien zijn levensloopbestendige woningen 
gerealiseerd op de voormalige Lidl-locatie in 
Eijsden. De planontwikkeling voor Oost-Maar-
land en Mheer is eveneens bedoeld voor onze 
jongeren en ouderen. Zo willen we voor hen 
kansen creëren en onze kernen vitaal houden.

positief jaarsaldo is het weerstandsvermogen 
binnen de geldende normen op een uitstekend 
niveau gebleven. Hierdoor kan de gemeente 
eventuele toekomstige tegenvallers opvangen.   

SEM, Sociale Zaken 
Eijsden-Margraten
In 2021 heeft Eijsden-Margraten op het gebied 
van de participatiewet een stap in het diepe 
gezet. Sinds dat jaar voert de gemeente na-
melijk weer zelf de werkzaamheden uit op het 
gebied van sociale zaken. SEM is per juli 2021 
succesvol gestart. Het dicht bij onze inwoners 
organiseren van vraagstukken op het gebied 
van sociale zaken werpt nu al haar vruchten af. 

Een buitengewoon buitengebied
In 2021 is het manifest Buitengewoon Buiten-
gebied vastgesteld. Hierin zijn richtinggevende 
uitspraken gedaan over hoe om te gaan met ons 
buitengebied. In het kader van het aanpakken 
van wateroverlast en overstromingen is samen 
met Natuurmonumenten een plan uitgewerkt 
voor het Noordal. Daarnaast is gestart met de 
visie Poort van het Heuvelland. Hiertoe is samen 
met architect Jo Coenen en de betrokkenen 
rondom de Keerberg, gewerkt aan een Master-
plan. Hierin worden de ontwikkelrichtingen ge-
schetst voor natuur, mobiliteit en bebouwing in 
het ge-bied. In het kader van de RES (regionale 
energiestrategie) is bepaald dat er geen ruimte 
is voor windturbines en weides met zonnepane-

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

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

Afscheid wethouder Dreessen

Het is zover. 
Na een politiek-bestuurlijke loopbaan van circa 
56 jaar in de gemeente Eijsden-Margraten stopt 
onze wethouder Wiel Dreessen deze maand juni 
met zijn werkzaamheden in het openbaar bestuur. 

Zoals velen van jullie weten loopt de heer 
Dreessen al aardig ‘wat jaartjes’ mee. Onaf-
gebroken sinds 1966. Eerst als wethouder en 
tevens raadslid in de voormalige gemeente 
Bemelen tot op heden als wethouder in onze 
gemeente Eijsden-Margraten. 

Terugkijkend vanuit zijn portefeuille Wonen/
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, 
Vergunningen, Monumenten en materieel 

Erfgoed weten we dat wethouder Dreessen zich 
steeds bevoorrecht heeft gevoeld. Blij met het-
geen hij heeft kunnen bijdragen. Samen met u 
allen heeft mogen werken aan de ontwikkeling 
van onze 15 vitale kernen. Daar is hij trots op, 
en wij zijn trots op hem en waar we nu staan 
als gemeente.

Namens het college en alle medewerkers richt 
ik dan ook een oprecht woord van dank aan 
Wiel Dreessen. Wij wensen hem de tijd om in 
alle rust te gaan genieten van alle moois in deze 
prachtige gemeente. 

Sjraar Cox, 
Burgemeester gemeente Eijsden-Margraten



Wielerliefhebbers zijn fan van het Heuvelland

Met het nieuwe fietsseizoen is ook de 
volgende campagne van SamenOpWeg 
gestart. De campagne bestaat uit online 
filmpjes en advertenties die gemaakt 
zijn met en voor de sportieve fietsers. 
De oproep is helder: Groet je mede-
recreanten, gebruik een bel, bewaar je 
afval (ook bananen!), of ga juist niet op 
het drukste moment van de dag of de 
drukke wegen fietsen.

Milan van Wersch (rechts op de foto) van 
Limburg Cycling en George Deswijzen (links op 
de foto) van Stichting Mountainbike Ontwikke-
ling Zuid-Limburg (MOZL) zijn de kartrekkers 
van SamenOpWeg. Milan van Wersch: “Wiel-
renners, gravellers en mountainbikers dragen 
allemaal het Heuvelland een warm hart toe. 
We zien ook dat allerlei groepen op sommige 
drukke momenten elkaar behoorlijk kunnen 
irriteren. Daar willen we iets aan doen. Ons uit-
gangspunt is dat we ons verplaatsen in elkaar. 
Wil ik als wielrenner bijvoorbeeld wandelaars 
inhalen, dan laat ik ze niet schrikken. Ik rem af, 
bel en groet.”

George Deswijzen: “Tegelijkertijd is er zoveel 
meer dan alleen die ene Mergellandroute. Er zijn 
duizenden interessante routes. En we blijven 
nieuwe routes ontwikkelen, ook in het Belgische 
en Duitse grensgebied. Op sommige dagen in 
het weekend is het erg druk tussen 11.00 uur en 
16.00 uur. Maar er zijn rustige alternatieven..”

Wielertoertochten
Limburg Cycling coördineert ook alle wielertoer-
tochten in het Heuvelland. Milan van Wersch: 
“Sinds 2013 is er eenduidig beleid in twaalf 
Zuid-Limburgse gemeenten en de Belgische 
Gemeente Voeren. We spreken van een wieler-
toertocht als er wordt gewerkt met inschrijf-
geld. Wielertoertochten vanaf 250 deelnemers 
moeten een vergunning aanvragen via Limburg 
Cycling. Door het beleid zijn er de afgelopen 
negen jaar geen grote toertochten meer bij 
gekomen,  mogen geen vergunningplichtige
wielertoertochten tegelijkertijd of in één 
weekend plaatsvinden. Ook zijn er duidelijke 
voorwaarden voor pauzeplekken en gedrags-
regels. Tenslotte hebben culturele evenementen 
altijd voorrang op een wielertoertocht als ze op 
dezelfde wegen plaatsvinden.”

De campagne SamenOpWeg wordt ondersteund 
door Team Heuvelland, Visit Zuid-Limburg, toer-
tocht- en wedstrijdorganisatoren, gemeenten, 
politie, agrariërs en wielerbonden. 

Stap jij ook graag op de wielrenfiets of moun-
tainbike? Kies eens een andere minder drukke 
route en kijk op: 
www.limburgcycling.com/routes of bekijk de 
officiële mountainbikeroutes op 
www.mozl.nl/routes.

Verkeersmaatregelen

In verband met de bronkvieringen in Eckelrade, 
Margraten en Noorbeek zijn de volgende tijde-
lijke verkeersmaatregelen genomen:

Eckelrade
Op 26 juni 2022 van 11.00 uur tot 27 juni 2022 
02.00 uur wordt de Putstraat afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voetgangers.

Op 27 juni 2022 van 13.00 uur tot 28 juni 2022 
02.00 uur wordt de Putstraat, afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voetgangers.

Margraten
Op 25 juni 2022 wordt de verbindingsweg tus-
sen de Pastoor Brouwersstraat/Eijkerstraat en 
de Sprinkstraat/Amerikaplein vanaf 08.00 uur 
tot 28 juni 2022 19.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgangers.

Op 25 juni 2022 wordt een deel van het 
Amerikaplein, vanaf huisnummer 80 (Mestrini 
Optiek) tot aan huisnummer 78 (Aelmans 
rentmeesters & makelaars, vanaf 16.00 uur 
tot 28 juni 08.30 uur afgesloten voor verkeer, 
behoudens voor voetgangers.

Op 26 juni en 27 juni 2022 wordt vanaf 08.00 
uur tot 24.00 uur een deel van de Pastoor 
Brouwersstraat en Eijkerstraat, vanaf t-splitsing 
Pastoor Brouwersstraat/Hoenderstraat tot aan 
de t-splitsing Eijkerstraat/Hendrik van Gelder-
straat, afgesloten voor verkeer, behoudens voor 
voetgangers. 

Noorbeek
Op 26 juni 2022 van 08.00 uur tot 18.00 uur 
wordt een deel van de Pley, de hoek Klompen-
straat-Pley-Onderstraat-Dorpstraat-Paviljoen-

Eckelrade, Margraten en Noorbeek

Cadier en Keer
In verband met het feestweekend ter ere van 
het 100-jarig bestaan van drumband en fanfare 
Sint Blasius Cadier en Keer is de volgende tijde-
lijke verkeersmaatregel genomen:
De Kerkstraat wordt vanaf de Aldi tot en met 
het kruispunt Raadhuisplein-Vendelstraat-
Kerkstraat, afgesloten voor alle verkeer behalve 
voor voetgangers op:

• 24 juni 2022 van 15:30 tot en met 
 25 juni 2022 03:00 uur;
• 25 juni 2022 van 12:30 tot en met 
 26 juni 2022 03:00 uur;
• 26 juni 2022 van 09:00 tot en met 
 27 juni 2022 03:00 uur;
• 27 juni 2022 van 07:00 tot en met 
 28 juni 2022 19:00 uur.

straat afgesloten voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers.

Op 26 juni 2022 van 18.00 uur tot 24.00 uur 
wordt een deel van de Onderstraat, gedeelte 
vanaf de kruising met de Kempestraat/Boyeweg 
tot aan de Pley, afgesloten voor alle verkeer 
behoudens voor voetgangers.

Op 27 juni 2022 van 17.00 uur tot 24.00 uur 
wordt een deel van de Pley, de hoek Klompen-
straat-Pley-Onderstraat-Dorpstraat-Paviljoen-
straat afgesloten voor alle verkeer, behalve voor 
voetgangers.





Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de omgevings-
vergunning voor het verbouwen van het woon-
huis, Bukel 1, 6265 ND Sint Geertruid (kenmerk 
2021-023383), ter inzage ligt. 

Inzage
De beschikking en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo vanaf 23 juni 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis. We kunnen u de stukken digitaal 
aanbieden. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op 
bovengenoemde website 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 dag-
tekening; een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden 
van het beroep/verzoek.

Voor inzage en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum, tele-
foonnummer 043 458 8488. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden binnen zes weken na de dag van 
terinzagelegging van het besluit een beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Limburg, 
Sector Bestuursrecht, postbus 950, 
6040 AZ Roermond. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de 
genoemde rechtbank via 

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Bukel 1, 6265 ND Sint Geertruid

De voorzitter van het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Eijsden-Margraten, maakt ingevolge 
artikel W 7 van de Kieswet bekend dat:

Het betreft de benoeming in de vacature die 
is ontstaan wegens het overlijden van Opreij, 
A.M.M.H. (Armand) (m), wonende te Mheer.

Ritzen, R.A.L.W. (Roger) (m), wonende te 
Eijsden, bij besluit van woensdag 8 juni 2022 
benoemd is tot lid van de raad van de gemeente 
Eijsden-Margraten.

Benoeming leden van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten

Bekendmakingen

De voorzitter van het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Eijsden-Margraten, maakt ingevolge 
artikel W 7 van de Kieswet bekend dat:

De heer E.S.H.J. Debie, wonende te 
Noorbeek;
De heer N.M.A.M. Duits, wonende te 
Eijsden;
Mevrouw J.A.M. Ramakers, wonende te 
Eijsden;

Eijsden-Margraten, 08 juni 2022
De voorzitter voornoemd,
Drs. G.J.M. Cox

bij besluit van woensdag 8 juni 2022 benoemd 
zijn tot lid van de raad van de gemeente 
Eijsden-Margraten.

Het betreft de benoeming in de vacatures die 
zijn ontstaan wegens het ontslag nemen als 
lid van de raad van de gemeente van de heer 
G.J.M. Jacobs, de heer J.E.M. Custers en de heer 
C.A.C.N. Piatek.

Benoeming lid van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de ontwerp-
omgevingsvergunning voor het verbouwen van 
een schuur tot vakantieappartement van het 
Rijksmonument Withuis 10, 6245 KB Eijsden ter 
inzage ligt.

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stuk-
ken liggen op grond van paragraaf 3.4 van de 
Wabo vanaf 23 juni 2022 gedurende zes weken 
ter inzage.

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

Eijsden-Margraten, 22 juni 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

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

Tijdens die termijn van zes weken kunnen door 
belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen worden ingediend. Een zienswijze 
kan niet worden ingediend langs elektronische 
weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 
043 458 8400. Zienswijzen tegen de ontwerp-
vergunning kunnen worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders.

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbouwen, restaureren en uitbreiden van het 
rijksmonument Withuis 10, 6245 KB Eijsden


