
Let op: diefstal uit voertuigen in het Heuvelland 

De afgelopen weken heeft de politie een 
aantal meldingen gekregen van diefstal-
len uit auto’s. De daders werken steeds 
op dezelfde manier. Rond middernacht 
voelen ze aan de klinken van auto’s. De 
auto’s worden één voor één afgegaan 
totdat er een auto open is. Dan slaat de 
dader toe en steelt bezittingen uit de 
auto. 

Voorkom dat u slachtoffer wordt!
Bewaar geen waardevolle bezittingen in uw 
auto. 
Bewaar spullen niet in het zicht.
Sluit uw auto goed af.

Binnen Eijsden-Margraten verblijven naast 
statushouders, ook vluchtelingen uit Oekraïne.
Hieronder zitten ook mensen die graag willen 
werken. Werken biedt hen de mogelijkheid 
om even los te komen van dagelijkse zorgen, 
onzekerheden en beslommeringen. Gezien 
de krapte op de arbeidsmarkt liggen hier 
kansen. Rik Blokland, coördinator Steunpunt 
Oekraïne: “Lokale ondernemers meld jobs 
die statushouders en/of Oekraïners kunnen 
doen! Tijdelijk en/of seizoensgebonden. Hoe 
mooi is het als we nieuwkomers niet alleen 
onderdak bieden maar ook een daginvulling 
en financiële zekerheid.”  

Vinden werkgevers moeilijk personeel?
“Deze vraag horen we regelmatig en ja, 
meerdere sectoren kennen echt een perso-
neelstekort. In sommige van deze sectoren 
kunnen ook nieuwkomers prima werken. 
Daarom vragen we werkgevers vacatures 
door te geven. Wij brengen hen dan in 
contact met werkzoekende Oekraïners en/of 
statushouders.” 

Zoeken veel Oekraïners en status-
houders werk?  
“Ja. Het kan echter zijn dat er geen match 
mogelijk is, bijvoorbeeld door de taal. Maar, 
vaker zijn er wel andere mogelijkheden en die 
bieden wij dan aan.”

Kunnen werkgevers vacatures melden? 
“Graag zelfs. Dit kan via het steunpunt 
Oekraïne, mailadres info@eijsden-margraten.nl.”

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

Aangifte
Bent u slachtoffer geworden van diefstal? Doe 
aangifte via www.politie.nl. Heeft u beelden van 
een dashcam of gevelcamera? Voeg ze bij uw 
aangifte, upload ze via www.politie.nl/upload of 
neem contact op met uw wijkagent. 

Meldpunt drugsoverlast 
Heeft u drugsoverlast? Meld het via het Drugs-
meldpunt! Het drugsmeldpunt is bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente: 043 458 8488. Via het keuzemenu 
wordt u doorverbonden met het meldpunt. De 
meldingen worden met de politie besproken.
Het is ook mogelijk om anoniem een melding 
te doen. Uw gegevens worden dan niet 
geregistreerd.

Evenementenkalender
Organiseert u een evenement en wilt u dit 
regionaal bekend maken? Plaats uw evenement 
gratis op de evenementenkalender van Visit 
Zuid-Limburg via www.visitzuidlimburg.nl. 
Op deze website leest u ook wat Visit Zuid-
Limburg nog meer voor uw evenement kan 
betekenen. 

Kort nieuws

Mini Bike Park Eijsden 
geopend

Afgelopen weekend opende wethouder Chris 
Piatek het Mini Bike Park Eijsden. Het idee 
is ontstaan vanuit een burgerinitiatief en de 
kerngroep Sportakkoord. De samenwerking
tussen de Bikers Oet Eesjde, Stichting 
Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg en 
gemeente Eijsden-Margraten leidde tot de 
realisatie van het park. Dus wil je een keer een 
uitdagend parcours rijden op je mountainbike? 
Kom naar de Pisartlaan in Eijsden, naast het 
complex van SVME. 



Vergaderingen van de raad op 5 en 12 juli 2022

Op 5 juli om 19.00 uur vergadert de raad 
ter voorbereiding op de besluitvor-
mende vergadering. De besluitvormende 
vergadering is op 12 juli om 19.00 uur. 
Beide vergaderingen zijn in de raadzaal 
van het gemeentehuis. 
De besluitvormende vergadering van 
12 juli is ook live te volgen via: 
www.eijsden-margraten.nl/raadsverga-
dering.

Op de agenda van de voorbereidende vergade-
ring op 5 juli staan de volgende onderwerpen:
• Jaarrekening 2021;
• Eerste Bestuursrapportage 2022.

Op de agenda van de besluitvormende verga-
dering op 12 juli staan naast bovengenoemde 
onderwerpen:
• Het raadsvoorstel over de werkwijze 
 vergaderen in Eijsden-Margraten; 
• Het raadsvoorstel over het benoemen van 
 burgerleden, commissieleden Planning en 
 Control en leden van werkgroepen. 

gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van 
de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen 
naar de hele 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. 

De agenda’s zijn 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 beide 
vergaderingen. Maar niet over besluiten waar-
tegen bezwaar en beroep heeft open gestaan 
of open staat (zoals bestemmingsplannen en 
benoemingen). U kunt contact opnemen met de 
griffie over de mogelijkheden om in te spreken 
(griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan 
vóór maandag 4 juli 09.00 uur voor de voorbe-
reidende vergadering. En vóór maandag 11 juli, 
09.00 uur voor de besluitvormende vergadering. 

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld 
een van de onderwerpen van de raadsvergade-
ring? Op onze website, pagina ‘samenstelling 

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

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

Een klimaatvriendelijke tuin met minder waterverspilling 

Wilt u voordelig een groene en klimaat-
vriendelijke tuin? En wilt u regenwater 
gebruiken om planten water te geven 
of om uw ramen te wassen? Dan is de 
stimuleringsregeling afkoppelen hemel-
water misschien interessant voor u. Met 
eenvoudige oplossingen en een gunstige 
subsidieregeling kunt u regenwater 
opvangen.

Stimuleringsregeling afkoppelen 
hemelwater
De stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater 
helpt voorkomen dat schoon hemelwater van 
regen, sneeuw of hagel onnodig in het riool 
terecht komt. De kans op wateroverlast wordt 
hierdoor minder. U kunt een bijdrage leveren aan 
het tegen gaan van verdroging. Ook komt schoon 
water minder vaak in de zuiveringsinstallaties.  

Voorwaarden stimulerings-
regeling
Als u regenwater opvangt door de afvoer naar 
het riool af te koppelen, kunt u een vergoeding 
krijgen van € 9,- per m2. U kunt regenwater 
simpel opvangen door een regenton te plaatsen. 
Of het water laten wegstromen in uw tuin. 

Daarnaast kunt u een grotere buffer maken 
waarin u 35 milliliter per m2 water kunt opvan-
gen. Dit kan met een ondergrondse opvang voor 
water. Denk bijvoorbeeld aan een grote regenton, 
een regenwatertank of een infiltratievoorziening. 
Hiervoor kunt u een vergoeding van € 19,- per m2 
krijgen. Kijk voor voorbeelden en meer informatie 
over verschillende mogelijkheden op 
www.waterklaar.nl.  

Meer informatie 
Via www.eijsden-margraten.nl/afkoppelenhemel-
water kunt u een aanvraag indienen om gebruik 
te maken van de regeling. Op deze website leest 
u ook alle voorwaarden.  



Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 
ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend, dat het college op 
22 juni 2022 het wijzigingsplan Groot Welsden 
46 Margraten ongewijzigd heeft vastgesteld 
(planidenficatienummer NL.IMRO.1903.
WPBUI6269EV46-VG01).

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan 
Buitengebied Margraten 2009, inclusief 1e 
herziening en heeft de bestemming Agra-
risch Bedrijf. Het betreft het wijzigen van de 
bestemming Agrarisch Bedrijf naar Wonen (van 
bedrijfswoning naar burgerwoning). Het betreft 
een uitsluitende planologische wijziging. Er zit 

voren hebben gebracht alsmede belang-
hebbenden die geen zienswijze naar voren 
hebben gebracht kunnen binnen de termijn 
van de terinzagelegging tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan 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 wijzigings-
plan treedt in werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij 
binnen die termijn- naast het indienen van 
beroep- een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

al sinds jaren geen bedrijf meer ter plaatse.

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende 
stukken liggen vanaf donderdag 7 juli 2022 tot 
en met woensdag 17 augustus 2022 ter inzage 
in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 Margraten.
Voor inzage in het vastgesteld wijzigingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het wijzigingsplan is tevens te 
raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl en op www.ruimtelij-
keplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.
WPBUI6269EV46-VG01 

Belanghebbenden en andere (rechts)personen 
die tijdig een zienswijze bij het college naar 

Vastgesteld Wijzigingsplan Groot Welsden 46 Margraten

Ontwerpbesluit voor het herinrichten 
van de vuursteenmijn Rijckholt door het 
vernieuwen van de elektrische instal-
latie, plaatsen van inrichtingsobjecten 
zoals infoborden, vitrines en beveiligin-
gen op het perceel MGT02 R 49.
 
Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat het ontwerp-
besluit voor het herinrichten van de vuursteen-
mijn Rijckholt door het vernieuwen van de 
elektrische installatie, plaatsen van inrichtings-
objecten zoals infoborden, vitrines en 
beveiligingen op het perceel MGT02 R 49 ter 
inzage ligt.

Eijsden-Margraten, 6 juli 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

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

Inzage
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo vanaf 17 juni 2022 gedurende 6 weken 
ter inzage in het gemeentehuis. Wij kunnen u de 
stukken ook digitaal aanbieden. 
Voor inzage en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum, tele-
foonnummer 043 458 8488. 

Zienswijze
Tijdens deze termijn van zes weken dat het 
ontwerpbesluit ter inzage ligt kan door eenieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen worden 
ingediend, De schriftelijke zienswijze kunt u 
richten aan het college van burgemeester en 
wethouders. Een zienswijze kan niet worden 
ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, 
etc.), behalve per telefax via 043 458 8400.

Ontwerpbesluit herinrichting vuursteenmijn Rijckholt

Aardgasvrijchecker: uniek 
advies voor ieder adres
Wilt u weten hoe u uw huis of bedrijfspand 
kunt verduurzamen? Maak dan gebruik van 
de unieke Aardgasvrijchecker via 
www.aardgasvrijchecker.nl. Met deze simpele 
online webpagina krijgt u op basis van uw 
postcode en huisnummer een advies over een 
alternatief voor aardgas voor uw woning. 
De aardgasvrijchecker geeft voor ieder adres 
een uniek advies. Zo krijgt bijvoorbeeld een 
inwoner direct een elektrische warmtepomp 
aangeraden. Een andere inwoner krijgt het 
advies om eerst meer te isoleren. 


