Nieuwe expositie op CultuurMuur
Sinds juni is de hal van het gemeentehuis in Margraten een ware CultuurMuur
rijker. Deze is vanaf buiten te zien als
raamkunst. En aan de binnenzijde van de
wand ontdek je allerlei wetenswaardigheden. De toevoeging van een QR-code
zorgt hierbij voor een interactieve beleving. Door het scannen van de QR-code
bekijk je een vlog over het culturele
thema.

geschilderd over het jaarlijkse heffen van de
Den, gevolgd door de processie. De expositie is
te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden
van het gemeentehuis in Margraten.

Drie vragen aan
En dan is het zover. Je gaat trouwen of
je gaat een geregistreerd partnerschap
aan. In onze gemeente kun je kiezen
uit verschillende locaties. Onze medewerker KCC en ambtenaar burgerlijke
stand Susanne Boumans vertelt:
Hoe werkt het?
“Trouwen of een geregistreerd partnerschap
sluiten is een bijzondere aangelegenheid.
Wil je de ceremonie houden op een andere
locatie dan het gemeentehuis? Dat kan op
een van de drie aangewezen locaties. Heb je
een trouwlocatie gereserveerd, dan kun je
digitaal een melding doen van je voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap
via www.eijsden-margraten.nl. Je hebt vooraf
een persoonlijk gesprek met de trouwambtenaar waar je jullie wensen voor de ceremonie
kenbaar maakt.”

Immaterieel erfgoed
Op 1 augustus was de opening van een nieuwe
expositie. Een invulling door Jeanne Dekkers,
gefascineerd door ‘bijzondere tradities in het
heuvelland’. Het immateriële erfgoed van
Eijsden-Margraten bestaat uit oude tradities,
ambachten en streekproducten. Ze zijn bepalend voor onze identiteit. Jeanne heeft een reeks

In beeld: Sportcontrainer
in Eijsden
Heeft u deze mobiele sportplek al bezocht?
U kunt er heerlijk sporten in de buitenlucht.
Op elk moment van de dag en het is gratis.
De Sportcontrainer staat in augustus en
september op het Veldje in Eijsden.
De komst van het toestel is het resultaat
van een burgerinitiatief. Elke twee maanden
plaatsen we de Sportcontrainer op een andere
plek in de gemeente. Zo kan iedereen gebruik
maken van dit multifunctionele toestel.

Welke locaties zijn er?
“Uiteraard is er het gemeentehuis. Daarnaast
heeft de gemeente drie locaties aangewezen
waar de voltrekking mag plaatsvinden. Dit
zijn De Laethof in Mesch, het Ursulinenconvent in Eijsden en de Heerdeberg in Cadier
en Keer.”
Wat zijn de kosten?
“Dit hangt af van de locatie en dag waarop
de voltrekking plaatsvindt. Gratis trouwen/
registreren partnerschap kan op woensdag
om 9.00 of 9.30 uur in het gemeentehuis.
En is alleen voor inwoners van de gemeente
Eijsden-Margraten.
Bezoek onze website voor meer informatie of
bel ons via 043 458 8488.”

Kort nieuws
Denk mee over de plaatsing van
de laadpalen
Steeds meer mensen rijden in een elektrische
auto. Ook in Eijsden-Margraten wordt een flinke
groei verwacht. Eijsden-Margraten krijgt de
komende jaren nieuwe publieke laadpalen voor
elektrische auto’s. Wilt u meedenken over de
plaatsing van deze laadpalen? Via een vragenlijst op www.eijsden-margraten.nl/laadpalen
kunt u de voorgestelde locaties beoordelen. Ook
kunt u andere locaties voorstellen. Invullen van
de vragenlijst kan tot en met 21 augustus 2022.

Ondergrondse afvalcontainers
In onze gemeente lopen we ruim voor op de
landelijke gemiddelden met afvalscheiding.
Daarom is het over het algemeen geen probleem om restafval 4 weken op te sparen. Heeft
u toch te veel restafval, dan kunt u uw afval
aanbieden bij een ondergrondse container. Om
een ondergrondse container te kunnen openen
moet uw milieupas door RD4 geactiveerd
worden. Sinds 1 augustus zijn alle ondergrondse
containers in gebruik. Kijk voor meer informatie,
en de locaties, op www.rd4.nl/vierweken.
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www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
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