
Onderzoek voor Einstein Telescope

In de grensregio van Zuid-Limburg 
vinden bodemstudies plaats ten behoeve
van Einstein Telescope. Dit is een onder-
gronds observatorium dat zogeheten 
zwaartekrachtsgolven waarneemt. 
Kijk voor meer informatie op 
www.einsteintelescope.nl.

Actief seismisch onderzoek 
Als onderdeel van de bodemstudies wordt 
actief seismisch onderzoek voorbereid. Bij dit 
onderzoek worden met behulp van zogenaamde 
vibroseistrucks kortstondig trillingen in de 
bodem gebracht. Sensoren in de berm langs de 
wegen waar het onderzoek plaatsvindt regis-
treren de weerkaatsingen van de trillingen, aan 
de hand waarvan kan worden berekend hoe de 
bodemstructuur eruit ziet.

Steeds vaker ervaren we onveilige 
verkeerssituaties bij scholen in onze 
gemeente. Wat is de oorzaak en hoe 
kunnen we samen ervoor zorgen dat 
het veiliger wordt rondom de scholen? 
Ron Loontjens, beleidsmedewerker 
verkeer, vertelt ons meer:

Hoe ontstaan onveilige situaties?
“Er zijn kinderen die nog niet zelfstandig naar 
school kunnen gaan en met de auto worden 
gebracht. Vaak parkeren de bestuurders dan 
hun auto nabij of voor de schoolingang. Hier-
door ontstaat een onoverzichtelijke situatie, 
niet alleen voor weggebruikers maar vooral 
ook voor de kleinere kinderen die niet over 
auto’s heen kunnen kijken.”

Wat is een Kiss & Ride zone?
“Sommige scholen hebben een Kiss & Ride 
zone. Dit is een kortparkeervoorziening die bij
basisscholen gecreëerd is om schoolkinderen
dicht bij de ingang van de school af te 
kunnen zetten. Het is niet de bedoeling om 
te parkeren en uw kind naar het klaslokaal te 
begeleiden”. 

Wat kunnen we zelf doen?
“De onveilige verkeerssituaties bij scholen 
vinden alleen plaats bij breng- en haaltijden. 
Daarom kunnen we zelf de veiligheid voor 
onze kinderen verbeteren. Breng en haal uw 
kinderen te voet of met de fiets naar school. 
En als de auto echt moet, parkeer uw auto 
dan enkele straten verder. Zo zorgen we 
samen voor een overzichtelijke en veilige 
ingang van de school.”

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.

Locaties 
Het onderzoek vindt plaats over de route van 
’s Gravenvoeren naar Euverem en van 
Margraten naar Henri-Chapelle. Daarnaast 
wordt het onderzoek ook nog uitgevoerd over 
de route van Neufchâteau naar Sippenaeken. 
De uitvoering is gepland van 9 tot en met 23 
september. Overdag, op maandag tot en met 
zaterdag. Voor vragen kunt u een bericht sturen 
via www.einsteintelescope.nl/contact.
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Eijsden-Margraten zoekt een 
nieuwe burgemeester
Het wervingstraject voor onze nieuwe burge-
meester start na de zomer. Wij horen graag welke 
eigenschappen en kwaliteiten u belangrijk vindt! 

Uw mening telt mee! 
Tot 11 september kunt u uw mening geven 
via www.moventem.nl/profielburgemeester. 
De uitkomst van dit onderzoek wordt door de 
gemeenteraad meegenomen in de profielschets. 
De gemeenteraad geeft hierin aan welke eigen-
schappen hij belangrijk vindt. Bedankt voor uw 
reactie!

Verbeteren Mountainbikeroutes
De stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid 
Limburg (MOZL) werkt aan het verbeteren 
en vergroten van de veiligheid van de routes. 
Daarom zijn er binnenkort werkzaamheden aan 
verschillende mountainbikeroutes in Margraten.
De werkzaamheden aan de Eijkerweg, de 
Beatrixlaan en langs de Veldekestraat zijn op:

• Woensdag 31 augustus, vanaf 11.00 uur
• Zaterdag 3 september, vanaf 9.00 uur
• Woensdag 7 september, vanaf 11.00 uur.

Kort nieuws

In beeld: 
diamanten huwelijkspaar

Woensdag 24 augustus vierde het echtpaar 
Feijs-Miessen uit Eijsden dat ze 60 jaar 
geleden elkaar het jawoord gaven. Burge-
meester Sjraar Cox feliciteerde het diamanten 
huwelijkspaar namens het gemeentebestuur. 
Met een prachtige bos bloemen en een mooie 
fotosessie ter herinnering wensen wij de heer 
en mevrouw Feijs-Miessen nog vele mooie 
jaren samen.
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Gravel Series in Banholt 

• Vanaf Bruisterbosch is de weg naar Banholt 
 ter hoogte van de T-Splitsing (Bruisterbosch) 
 afgesloten.
• De Molenweg is afgesloten voor alle verkeer 
 behalve voor bewoners. 
• Alle veldwegen tussen Terlinden, Bruister-
 bosch en Herkenrade zijn afgesloten voor alle 
 verkeer. Wilt u als wandelaar op de veld-
 wegen naar de wedstrijd komen kijken? Het 
 is alleen toegestaan om in de berm te lopen 
 en niet op de veldweg of het pad.

Verkeersregelaars en dranghekbewakers uit de 
regio helpen u graag verder bij de afzettingen.

Meer informatie 
Voor vragen over de bereikbaarheid op zater-
dag 10 september kunt u contact opnemen 
met de organisatie van de NL Gravel Series via 
info@crossbordercycling.eu of bel naar 
06 3040 0453. Kijk voor meer informatie over 
de NL Gravel Series op www.gravel-limburg.nl.  
 

Wat speelt er in uw buurt?

Wilt u gemakkelijk en snel regionale en/of lokale 
bekendmakingen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
gratis e-mailservice bekendmakingen. 

Hiermee ontvangt u via e-mail besluiten en andere berichten die 
gemeente, provincie en waterschap via Overheid.nl publiceren. 
Zo kunt u altijd en overal lezen welke besluiten betrekking heb-
ben op uw woon- en leefomgeving.

Inschrijven: 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.  

Wat speelt er in uw buurt?

Op zaterdag 10 september is de zesde 
editie van de Specialized Gravel Series 
met Banholt als start- en finishlocatie. 
Dit is een gravelfiets wedstrijd over een 
afgesloten parcours. Deze wedstrijd 
(120 km voor mannen en 70 km voor 
vrouwen) telt mee als kwalificatie voor 
het Nederlands Kampioenschap later dit 
jaar in Ede.

Het parcours is 10 kilometer lang en loopt over 
de veldwegen aan de noordzijde van Banholt. 
De start om 10.30 uur is op de Bredeweg en 

finish omstreeks 14.30 uur. U bent van harte 
welkom om de deelnemers aan te moedigen 
langs het parcours of bij de finish in de huis-
weide van de familie Waterval. 

Verkeersmaatregelen
Vanwege de wedstrijd gelden op zaterdag 
10 september tussen 9.00 u en 16.30 uur de 
volgende verkeersmaatregelen in en rondom 
Banholt: 
• Bredeweg is ter hoogte van Loverixplein 
 afgesloten. Er is een omleiding naar Reijmer-
 stok via Terlinden, volg de borden met de 
 letter ‘B’.
• Groeneweg/ Bredeweg is vanaf de Rijksweg 
 (kruising Reijmerstok) afgesloten. De bewo-
 ners tussen Banholt en Reijmerstok kunnen 
 hun huis verlaten en weer bereiken via 
 Reijmerstok.
• Bergstraat is vanaf de Thelen Haagweg 
 afgesloten. Verkeer naar Margraten dient via 
 de Banholtergrubbe en Herkenrade te rijden. 
 Of via de omleiding (volg de letter ‘B’) via 
 Terlinden (Rijksweg).


