
Uitgelicht: ontdek de leukste uitjes in Eijsden-Margraten

Als onderdeel van het Heuvelland én 
het Maasdal is de gemeente Eijsden-
Margraten een uitgestrekt gebied 
gevarieerd in glooiend natuurschoon. 
Een landschap waar je dichter bij huis 
vakantie kunt vieren en je eigen 
omgeving (her)ontdekken.

Proef en geniet
Beleef de prachtige hellingbossen en grotten, 
de vele fruitgaarden en heuvels, holle wegen en 
graanakkers. En dan nog al die heerlijke streek-
producten! Proef en geniet van al het goede dat 
Eijsden-Margraten te bieden heeft.

Ontdek ons erfgoed
Al wandelend of fietsend zien we de typisch 
Limburgse vakwerkhuizen, romantische kloos-
ters, kastelen, (water)molens en statige vierkant-

In onze gemeente en vooral in het 
voorjaar en de zomer zijn veel evene-
menten. Deze moeten voor iedereen 
veilig en goed verlopen, we houden 
rekening met elkaar voor zo min 
mogelijk overlast. Daarom zijn er 
regels en afspraken. Medewerkers 
van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving zorgen daarvoor. Klant-
adviseur Ralph van Sint Fiet vertelt:

Heb ik een vergunning nodig?
“Wilt u een evenement organiseren? Dan 
heeft u een vergunning nodig of moet u een 
melding doen. Via onze website kunt u lezen 
of uw evenement een vergunning nodig 
heeft, of dat een melding voldoende is.”

Wat is de procedure?
“Verzamel alle documenten (o.a. beschrijving, 
overzichtstekening, verkeersmaatregelen, 
tentconstructie) die nodig zijn voor uw 
aanvraag. Regel de vergunningsaanvraag of 
melding minimaal 13 weken voordat uw eve-
nement begint; dit geldt voor grote én kleine 
evenementen. Wij toetsen de aanvraag of 
melding. En waar nodig proberen we samen 
tot een oplossing te komen.”

Waar kan ik een evenement melden?
“Via ‘www.eijsden-margraten.nl/evenement 
organiseren’ kunt u uw evenement regelen. 
Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag? 
Bel ons gerust: 043 458 8488. Wij helpen u 
graag.”

Drie vragen aan

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
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Telefoon: 14043 of 043 458 8488
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Vr 08.30-12.00 uur
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

hoeves. Ontdek de vele fiets- en wandelroutes 
op www.ontdekeijsdenmargraten.nl. Lees ook 
het gratis ‘Heuvelland magazine’, af te halen 
bij het gemeentehuis in Margraten, Servicepunt 
Eijsden en de Visit Zuid-Limburg Shops.

Onderzoekscentrum borstkanker 
in Mheer
Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij 
zijn. Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar met de 
postcodes 6251, 6252, 6255, 6260, 6261, 6262 
en 6265 ontvangen daarom een uitnodiging 
voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek. 
Het onderzoekscentrum is van eind juli tot 
medio augustus te vinden in Mheer. Lees meer 
informatie op: 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Militaire oefeningen
Van 18 tot en met 22 juli 2022 zijn in onze 
gemeente oefeningen van de Koninklijke 
Landmacht. De militairen 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

In beeld: Tweede serie kunstwerkjes Kunst-O-Maat

Woensdag 13 juli lanceerde burgemeester 
Sjraar Cox de tweede serie kunstwerkjes van 
de Kunst-O-Maat. De Kunst-O-Maat, in de 
PLUS supermarkt in Eijsden, is een gerecyclede 
vintage sigarettenautomaat. Deze biedt een 
wisselende collectie van acht kleine, speciaal
hiervoor gecreëerde kunstwerkjes. De 
kunstenaars wonen/werken in de gemeente 
of gebruikten de omgeving als inspiratiebron. 
De kunstwerkjes ‘vertellen’ dus verhalen over 
onze streek. Laat u voor de symbolische prijs 
van €4 verrassen door lokale kunst!



Werkzaamheden spoorwegovergang Sint Jozefstraat Oost-Maarland

In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 juli 
2022 zijn er onderhoudswerkzaamheden aan 
de spoorwegovergang aan de Sint Jozefstraat 

verkeer. Voor meer informatie kunt u bellen met 
Strukton Rail Nederland B.V. tel: 024 700 2000.

in Oost-Maarland. De werkzaamheden zijn op 
24 juli van 00.30 tot ongeveer 07.00 uur. De 
spoorwegovergang is dan afgesloten voor alle 

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

Wie versterkt de Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-Margraten?

Ben jij een actieve inwoner van de 
gemeente Eijsden-Margraten? En vind 
jij dat alle inwoners uit onze gemeente 
moeten kunnen meedoen? Dan zijn wij, 
de Adviesraad Sociaal Domein, op zoek 
naar jou!

Verbinding tussen inwoners en 
bestuur
In de Adviesraad zitten betrokken burgers uit 
Eijsden-Margraten. Zij zorgen voor een goede 
verbinding tussen inwoners en bestuur. En 
geven met de Adviesraad invulling aan burger-
participatie.

Activiteiten
- De Adviesraad komt op voor de gemeen-
 schappelijke belangen van inwoners die 
 een beroep doen op: de Wet maatschappe-
 lijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet 

 en de Jeugdwet. 
- De Adviesraad is betrokken bij de voor-
 bereiding van beleidsplannen. En is erkend 
 overlegpartner, vertegenwoordiger en 
 belangenbehartiger van organisaties en 
 individuele belanghebbenden. 
- De Adviesraad adviseert het college van 
 burgemeester en wethouders gevraagd en 
 ongevraagd bij het ontwikkelen en formule-
 ren van beleid. En houdt contact met Advies-
 raden van andere Zuid-Limburgse gemeenten.

Kom jij de Adviesraad versterken?
Wil jij je inzetten voor het sociale domein? En 
wil jij betrokken zijn bij en meedenken over het 
beleid in onze gemeente? Meld je dan bij de 
Adviesraad! De Adviesraad vergadert 1x per 
maand op donderdagmiddag met de gemeente. 
Het vrijwilligerswerk kost op jaarbasis gemid-
deld slechts een paar uur per week.

Het is mogelijk om via gratis cursussen kennis 
op te doen. Het werk kent daarnaast een kleine 
vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligerswerk heeft 
een belangrijke rol in de samenleving, het 
versterkt de sociale verbinding. 

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op: 
www.eijsden-margraten.nl/asd. Of neem contact 
op met voorzitter Koos Steenveld via 06 5356 7103
of secretaris William Wynja via 06 5537 6135.
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Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de ontwerp-
omgevingsvergunning voor het splitsen van het 
bedrijfspand in 11 appartementen en het verbod 
van het gebruik van gewasbeschermingsmidde-
len op het perceel Rijksweg 23 in Cadier en Keer 
en het perceel kadastraal bekend CDR00, 
sectie A, nummer 4789 ter inzage ligt.

Het splitsen van het bedrijfspand in 11 apparte-
menten en het verbod van het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen op het perceel Rijksweg 
23 in Cadier en Keer en het perceel kadastraal 
bekend CDR00, sectie A, nummer 4789 past 
niet in het bestemmingsplan Cadier en Keer. Op 
grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12 

planid: NL.IMRO.1903.OVKOM6267AD23-ON01.
Tijdens deze termijn van zes weken dat het 
ontwerpbesluit ter inzage ligt kan door iedereen 
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 op nr. 043 458 8400.

Eijsden-Margraten, 20 juli 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox

eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo, wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan en zijn we 
voornemens de omgevingsvergunning te verle-
nen. Hiervoor wordt de uitgebreide procedure 
gevolgd.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo vanaf 21 juli 2022 voor 6 weken ter 
inzage in het gemeentehuis. We kunnen de 
stukken ook digitaal aanbieden. Voor inzage en 
nadere informatie kunt u contact opnemen met 
het KlantContactCentrum, telefoonnummer 
043 458 8488. Tevens zijn de stukken digitaal te
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met 

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het splitsen van het bedrijfspand in 11 appartementen en 
het verbod van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het perceel Rijksweg 23 in Cadier 
en Keer en het perceel kadastraal bekend CDR00, sectie A, nummer 4789 


