
Uitgelicht - PlusJeHuis: voordelig verduurzamen!

Energie besparen en duurzame energie 
opwekken kan op verschillende manie-
ren. Gemeente Eijsden-Margraten en 
Volta Limburg hebben hierover een 
informatiebijeenkomst georganiseerd 
op 27 juni. 

“De huidige energiecrisis maakt het verduurza-
men en daarmee het verlagen van uw energie-
kosten nog belangrijker. Het doet mij goed om 
te zien dat veel inwoners zich hierin verdiepen. 
Als gemeente helpen wij u graag uit te zoeken 
wat bij u en uw woning past!”, aldus wethou-
der Mark Gerritsen. 

Advies op maat 
Denkt u aan isoleren, HR++-glas of zonnepa-
nelen? Waarmee bespaart u het meeste? Met 
PlusJeHuis ontvangt u een gratis energieadvies. 
Op maat gemaakt voor uw woning.

Voor jongeren uit de 1e en 2e klas 
van de middelbare school organiseert 
Trajekt de cursus Rots en Water. Daarin 
leren zij spelenderwijs en via ervarings-
leren om beter voor zichzelf op te 
komen. Rots staat voor de kracht in 
jezelf en je eigen weg gaan. Water 
staat voor hoe je in verbinding staat 
met je omgeving. Merel Paardekooper, 
trainer van de cursus, vertelt ons meer:

Wat leren de jongeren precies?
“Samen werken we aan sociale vaardigheden,
weerbaarheid, grenzen, samenwerking, zelf-
kennis, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Het 
doel daarbij is om jongeren handvaten mee 
te geven hoe zij willen omgaan met bepaalde 
situaties (rots vs. water). Zoals bijvoorbeeld 
pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag 
en seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Hoe pak je dat aan?
“We wisselen spel en fysieke oefeningen 
af met bijvoorbeeld kringgesprekken en 
ontspanning. Door actief bezig te zijn ervaren 
jongeren direct de invloed van hun houding 
en handelen.”

Wanneer start de cursus?
“De cursus start op 13 oktober in Margraten. 
Er zijn 8 bijeenkomsten op woensdagmiddag 
na schooltijd. Jongeren uit Eijsden-Margraten 
kunnen gratis deelnemen. 
Meer informatie en aanmelden doe je via: 
www.eijsden-margraten.nl/rotsenwater.”  
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Voordelig verduurzamen
Het realiseren van verduurzamingsmaatregelen 
kan eenvoudig en voordelig met het gemeente-
lijk project PlusJeHuis. Volta Limburg voert alles 
uit en de gemeente biedt een goedkope lening 
tegen 1% rente. 

Meer informatie 
Meer informatie over PlusJeHuis, inclusief de 
presentatie van 27 juni, staat op 
www.eijsden-margraten.nl/plusjehuis.

Onderzoek Waterklaar
Hittestress, extreme droogte, wateroverlast 
en waterkwaliteit. Deze termen horen we de 
afgelopen tijd steeds vaker. Klimaatverandering 
is een actueel thema. Wat vindt u als inwoner 
hiervan? Hoe bekend bent u met deze begrip-
pen? Doe mee aan een grootschalig onderzoek 
van Waterklaar in samenwerking met Toponder-
zoek. Vul de enquête nu in en laat uw stem 
horen via https://enquete.toponderzoek.com/
Klimaat. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Militaire oefeningen
Van 13 tot en met 18 juli 2022 zijn in onze 
gemeente oefeningen van de Koninklijke 
Landmacht. De militairen in opleiding gebruiken 
militaire voertuigen en géén (oefen)munitie. 
Als er tijdens de oefeningen schade ontstaat 
kunt u dit melden via JDVclaims@mindef.nl. 
Noteer indien mogelijk kenteken, plaats, datum 
en tijd.

Kort nieuws

Diamanten huwelijkspaar 

Het echtpaar Borro-Simons uit Eijsden vierde 
op 29 juni 2022 hun 60-jarig huwelijksfeest.
Wethouder Chris Piatek heeft het echtpaar 
bezocht en hun namens het gemeentebestuur 
gefeliciteerd. Wij wensen het echtpaar een 
goede gezondheid en veel levensvreugde toe.
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Provincie Limburg steunt woningbouw in Eijsden-Margraten

Gemeente Eijsden-Margraten en de 
Provincie Limburg werken samen aan 
woningbouw-plannen in Gronsveld, 
Sint Geertruid, Banholt en Margraten. 
Dit doen zij via de samenwerkingsagenda 
Kwaliteit Limburgse Centra. In de plan-
nen worden sociale huurwoningen, 
tijdelijke woningen voor woonurgenten 
en zorgwoningen gerealiseerd. Hiermee 
wordt ingespeeld op de woonbehoefte
van verschillende doelgroepen. 
Burgemeester Sjraar Cox, wethouder 
Jos Custers en gedeputeerde Lia Roefs 
ondertekenden daarvoor op donderdag 
7 juli deze samenwerkingsagenda als 
officieel startschot van de samenwer-
king. Dit is alweer de 19e agenda die 
wordt ondertekend.

Gedeputeerde Lia Roefs: “Met deze Samenwer-
kingsagenda wordt een impuls gegeven aan de 
woningbouw van sociale huurwoningen in de 
kleine kernen van Eijsden-Margraten. Hiermee 
wordt niet alleen invulling gegeven aan de 
plaatselijke behoefte, maar wordt ook aandacht 
geschonken aan specifieke doelgroepen, zoals 

Nog meer projecten
In Sint Geertruid, Banholt en Margraten worden 
in totaal ruim 30 sociale huurwoningen en tijde-
lijke woningen voor mensen in nood gebouwd. 

De Provincie geeft een bijdrage van maximaal 
€ 593.500,- voor de woningbouwplannen in 
deze Samenwerkingsagenda. De gemeente is 
zelf voor minimaal € 783.000,- aan zet. De 
totale investering door marktpartijen is onge-
veer € 11,7 miljoen.

senioren. Bij het plan Kampweg ook aan zorg-
behoevenden. Voor hen wordt een levendige en 
prettige leefomgeving gecreëerd met waarde-
volle voorzieningen binnen handbereik. Met de 
plannen in deze mooie gemeente zorgen we 
samen voor de juiste woning op de juiste plek.”

Bijzondere samenwerking in 
Gronsveld
De bijdrage wordt gebruikt voor de herontwik-
keling van de voormalige schoollocatie aan de 
Kampweg in Gronsveld. Voor deze locatie is 
gezocht naar een invulling die maatschappelijke 
meerwaarde heeft voor Gronsveld. En daarnaast 
bijdraagt aan de verbetering van het gebied. 

Het resultaat is een bijzondere samenwerking 
tussen Grueles, Talent, sporthal ‘t Vroendel, 
Fysiotherapie Gronsveld en zorgorganisatie 
Envida. Er worden onder andere 20 zorg-
woningen en 36 zorgplaatsen gebouwd. Hier-
door ontstaat aan de rand van Gronsveld een 
omgeving met maatschappelijke voorzieningen. 
Een plek waar het goed wonen, werken, leren 
en recreëren is. De bouwwerkzaamheden zijn al 
in april 2022 gestart.

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

Regels voor hondenbezitters

Onze trouwe viervoeter, we zijn er maar 
wat blij mee. Heerlijk wandelen en 
lekker buiten zijn. We genieten van het 
landschap en de natuur. Samen met de 
mensen die hier wonen en leven. In 
harmonie met elkaar. Daarom zijn er 
regels over het uitlaten van uw hond(en).

• Binnen de bebouwde kom horen honden aan 
 de lijn (uitgezonderd de vier hondenlosloop-
 gebieden) en hondenpoep ruimen we op;
• Buiten de bebouwde kom mogen honden 
 loslopen maar niet in de aangegeven natuur- 
 en wandelgebieden.
• Hondenpoep mag in de berm, direct naast 
 de openbare weg in het buitengebied blijven 
 liggen;
• Honden mogen niet op openbare speelterrei-
 nen, speelweiden en in zandbakken;

• Hondenpoep kunt u, in een afgesloten 
 hondenpoepzakje, in alle openbare afvalbak-
 ken gooien. Niet in het riool (dat veroorzaakt 
 verstoppingen).

Deze regels gelden niet voor honden met een 
speciale functie zoals blindengeleidehonden en 
hulphonden.

Privéterrein en weiland
Honden mogen niet op particuliere terreinen 
waaronder ook weilanden. Honden verstoren 
het vee. Daarnaast kan hondenpoep gevaarlijk 
zijn voor de dieren die ermee in aanraking 
komen. Honden spelen een belangrijke rol bij 
het overbrengen van Neospora-infecties over 
runderen. De parasiet Neospora caninum geldt 
wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van 
abortus onder runderen, waarbij de vrucht in de 

baarmoeder wordt afgestoten. De hond wordt er 
zelf niet ziek van, maar brengt het parasiet wel 
via zijn ontlasting over op rundvee zoals koeien. 

Natuurgebied 
Honden mogen niet los lopen in natuurgebie-
den en in sommige gevallen de wandelpaden 
die aansluiten op deze natuurgebieden. In de 
natuurgebieden doet u dus de hond aanlijnen 
en de hondenpoep opruimen. Op die manier 
worden zowel het kwetsbare landschap als de 
in het wild levende dieren beschermd.

Hondenbeleid 
Meer informatie over aangewezen natuurgebie-
den, wandelpaden en de hondenlosloopgebie-
den vindt u in een handig overzicht dat u kunt 
downloaden via www.eijsden-margraten.nl/
inwoners/hondenbeleid.
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Bekendmaking

Aan de Munckhof 34 in Sint Geertruid plaatst de 
gemeente verkeersborden E06 ten behoeve van 
een gehandicaptenparkeerplaats.

Inzage
Het verkeersbesluit ligt vanaf 13 juli gedurende 
een periode van zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis. Wij kunnen u de stukken ook 
digitaal sturen. Voor inzage en meer informatie 
kunt u bellen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. 

Het verkeersbesluit is ook te raadplegen via 
www.officiele-bekendmakingen.nl.
  
Eijsden-Margraten, 13 juli 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

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

Verkeersbesluit Munckhof 34 in Sint Geertruid

Werk in uitvoering

In opdracht van de gemeente zijn er 
binnenkort kleine onderhoudswerk-
zaamheden aan wegen in onderstaande 
kernen. Deze werkzaamheden duren 
gemiddeld een tot twee dagen. 

Margraten
• Vanaf 12 juli, Holstraat 10-33
• Vanaf 13 juli, Holstraat 33-51
• Vanaf 14 juli, Hendrik van Gelderestraat
• Vanaf 13 juli, Albert Schweizerstraat
• Vanaf 22 juli, Boviershof
• Vanaf 22 juli, Eijkerstraat 122
• Vanaf 29 juli, Hoebesweg
• Vanaf 29 juli, Dobbelsteynstraat
• Vanaf 30 augustus, Andreasstraat 4 en 9
• Vanaf 5 september, Boviershof
• Vanaf 5 september, Eijkerstraat 122
• Vanaf 5 september, Hoebesweg
• Vanaf 5 september, Dobbelsteynstraat

Heeft u vragen over nevenstaande werkzaam-
heden? U kunt dan contact opnemen met 
Patrick Heijnen via het algemeen telefoonnum-
mer van de gemeente: 043 458 8488.

Noorbeek
• Vanaf 25 juli, Klein Heugdenweg
• Vanaf 29 augustus, Boyeweg
• Vanaf 30 augustus, Kempestraat
• Vanaf 2 september, Bergenhuizen 7
• Vanaf 5 september, Klompestraat 1A

Terhorst
• Vanaf 6 september, Grotestraat 

Eijsden
• Vanaf 30 augustus, Basterdikkestraat
• Vanaf 2 september, Hutweg
• Vanaf 5 september, Achter de Lang Haag
• Vanaf 12 september, Bellefleur 
• Vanaf 12 september, Joseph Partounstraat
• Vanaf 12 september, Groenstraat
• Vanaf 12 september, Sterappel 
• Vanaf 13 september, Burgemeester 
 Wijnandstraat.

Meldingen en klachten
Is er iets kapot bij u in de buurt of ziet u rond-
slingerend afval? Met Fixi kunt u online een 
melding doen als u iets aantreft in de openbare 
ruimte wat niet hoort. U kunt de Fixi app down-
loaden in de Google Play Store of App Store. 
Of maak gebruik van het online formulier op 
www.eijsden-margraten.nl/ikfixit. 
Samen zorgen we voor een schone en veilige 
leefomgeving.


