
Onze digitale nieuwsbrief: makkelijk en altijd beschikbaar

Steeds meer mensen ontvangen graag 
onze digitale nieuwsbrief. Via uw 
smartphone tablet of laptop, leest u de 
nieuwsbrief wanneer en waar u maar 
wilt. Wilt u ook als eerste op de hoogte 
zijn van nieuws uit Eijsden-Margraten? 
Aanmelden is gratis en u ontvangt de 
nieuwsbrief elke week in uw mailbox.

Nieuws uit uw gemeente
In de digitale nieuwsbrief voor inwoners staat 
het laatste nieuws uit onze gemeente. Ook 
informeren wij u regelmatig over onze lopende 
projecten. Zó bent u als eerste op de hoogte, 
nog voordat het nieuws op onze gemeente-
pagina in weekblad De Etalage verschijnt. 

Aanmelden
Dit doet u gemakkelijk via onze website 

Eijsden is een Bikepark rijker. Een 
mooie samenwerking tussen de 
Bikers Oet Eesjde, Stichting Mountain-
bike Ontwikkeling Zuid-Limburg en 
gemeente Eijsden-Margraten. In juni 
werd het mountainbike parcours 
geopend. Nu, enkele weken later, 
vragen we initiatiefnemer en 
mountainbiker Pol Peerboom wat zijn 
bevindingen zijn.

Ben je tevreden met het resultaat?
“Ja zeker! Er was al in het begin veel steun 
van alle partijen. De realisatie is boven ver-
wachting en perfect uitgevoerd. Het parcours 
is geweldig, zelfs de entree is helemaal in 
stijl! Ik wil wel graag vermelden dat we 
vooral veel te danken hebben aan Dion 
Gilissen van Bikers Eijsden. Dion: dankjewel!”

Wat kun je zeggen van het parcours?
“Het is een mooi parcours met veel 
spannende elementen. In het begin moet 
je de baan verkennen en ervaren waar je 
grenzen liggen. Daarom start de gemeente 
binnenkort met clinics. Zo kunnen onervaren 
bikers werken aan hun rijtechniek. Voor nu 
veel oefenen en vooral veel plezier hebben.”

Wie gebruikt het Bikepark?
“Ik zie alle leeftijden in het Bikepark. 
Voornamelijk jeugd met hun ouders of 
begeleiding. Ook volwassen mountainbikers 
maken gebruik van het parcours en dat is 
sjiek!”

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.

www.eijsden-margraten.nl/nieuwsbrief of 
gebruik de QR-code in de afbeelding. U kunt 
zich uiteraard op elk gewenst moment weer 
afmelden. We gebruiken uw gegevens alleen 
voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Denk mee over de plaatsing van 
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 vragen-
lijst 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
Vorige week informeerden wij u dat vanaf 1 
augustus alle ondergrondse containers voor 
restafval in gebruik zijn. Op dat moment waren 
nog niet alle ondergrondse afvalcontainers ge-
reed. Onze excuses hiervoor. Inmiddels zijn alle 
ondergrondse afvalcontainers in de gemeente 
Eijsden-Margraten klaar voor gebruik. Om een 
ondergrondse container te kunnen openen moet 
RD4 uw milieupas activeren. Op de website 
van Rd4 www.rd4.nl/vierweken vindt u meer 
informatie en de locaties van de ondergrondse 
containers voor restafval. 

Kort nieuws

In beeld: diamanten 
huwelijk in Margraten

Het echtpaar Stassen-Offermans uit 
Margraten vierde op 3 augustus 2022 hun 
60-jarig huwelijksfeest.
Locoburgemeester Jos Custers heeft het
echtpaar onlangs bezocht en hun namens 
het gemeentebestuur gefeliciteerd. Wij 
wensen het echtpaar een goede gezondheid 
en veel levensvreugde toe.

Foto: George Deswijzen



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

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Bekendmakingen

Besluit opschorting persoonslijsten vanwege 
vertrek naar een onbekend land:

• Zwolen, D. geboren op 19-12-2005 per 
 22-06-2022.
• Raes, M.J.M. geboren op 28-02-1988 per 
 08-06-2022.
Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-
staande perso(o)n(en) verblijft/verblijven, neem 
dan contact op met het KlantContactCentrum 
(KCC) van de gemeente Eijsden-Margraten via 
043 458 8488.
U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Wet Basisregistratie 
Personen (BRP)

Verkeersmaatregel Banholt

Op 28 augustus is het Blaaskapellenfestival in 
Banholt. Daarom is van 25 augustus vanaf 18.00 
tot en met 28 augustus 22.00 uur de Dalestraat 
(ter hoogte van huisnummer 4 t/m 12) afgesloten 
voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Voor een gehandicaptenparkeerplaats plaatst de 
gemeente Achter de Lang Haag 45 het verkeers-
bord E06 met bijbehorend kenteken.

Inzage
Het verkeersbesluit ligt vanaf 17 augustus voor 
een periode van zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis. Wij kunnen we u de stukken ook 
digitaal aanbieden. Voor inzage en meer informa-

Verkeersbesluit in Eijsden

tie kunt u bellen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. 
Het verkeersbesluit kunt u ook raadplegen via 
www.officiele-bekendmakingen.nl.
  
Eijsden-Margraten, 17 augustus 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

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


