
Opening wandelroute Bevrijding van Limburg

Op 12 september is het 78 jaar geleden 
dat de eerste bevrijders Nederland 
binnen kwamen in Mesch. Op 12 septem-
ber van dit jaar wordt hier een Vector 
of Memory onthuld. Deze monumentale 
wegwijzer staat aan de start van het 
Nederlandse deel van de wandelroute 
Bevrijding van Limburg van Liberation 
Route Europe (LRE). Mesch staat hier 
als eerst bevrijde dorp van Nederland 
centraal. De route loopt van Mesch tot 
Mook en vertelt het bevrijdingsverhaal 
van Limburg.  

Opening 
De opening van de wandelroute en onthulling 
van de Vector of Memory wordt georganiseerd 
door het Bevrijdingscomité Mesch in samen-

Gemeente Eijsden-Margraten heeft 
een verkeerscommissie. In de verkeers-
commissie zitten vertegenwoordigers 
van Politie, onze beleidsmedewerkers 
verkeer en inwoners. Deze week ‘Drie 
vragen aan’ inwoonster Irma Brauers 
uit Eijsden, lid van de verkeerscommis-
sie:

Wat doet de verkeerscommissie?
“De verkeerscommissie adviseert het college 
gevraagd en ongevraagd over verkeerskwes-
ties en signaleert verkeersonveilige situaties. 
Onze aandacht gaat nu naar fietsers, specifiek 
naar jongeren die met de fiets naar school 
gaan. Dat begint met een veilige fiets!”

Wanneer is mijn fiets veilig?
“Een veilige fiets is belangrijk voor jou en 
andere weggebruikers. Zorg dus dat je fiets in 
orde is. Doe de fietscheck op 
www.vvn.nl/fietscheck. Zo kun je heel 
gemakkelijk controleren of je fiets in orde is 
en krijg je tips om de veiligheid van je fiets te 
verbeteren.”
 
Waar moet ik nog meer op letten?
“Op de basisschool heb je verkeersregels 
geleerd. Wil je je geheugen opfrissen? 
Test je verkeerskennis op 
www.examen.vvn.nl/verkeerskennis. En dan: 
de smartphone! Onmisbaar want je wil be-
reikbaar zijn. Je smartphone gebruiken terwijl 
je aan het verkeer deelneemt is een gevaarlij-
ke combinatie en wettelijk verboden. Het leidt 
tot enkele tientallen slachtoffers per jaar. Laat 
je smartphone tijdens het fietsen dus in je tas. 
Zo ga je veilig op pad.”

Drie vragen aan
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werking met Provincie Limburg, gemeente 
Eijsden-Margraten, gemeente Voeren en 
LRE Foundation. U bent van harte welkom bij 
de opening! Op 12 september om 18.00 uur, bij 
basisschool OBS Mesch (Grijzegraaf 12, Mesch).

Mantelzorgcompliment
Kent u een mantelzorger die u in het zonnetje 
wilt zetten? Meld hem of haar dan vóór 
1 december 2022 aan voor het Mantelzorg-
compliment. U ontvangt dan een geldbedrag 
waarmee u uw mantelzorger kunt bedanken! 
Ga naar www.eijsden-margraten.nl/mantelzorg-
compliment voor de voorwaarden. U kunt op 
de website ook het aanvraagformulier direct 
invullen of downloaden. Telefonisch vraagt u 
het aanvraagformulier aan via 043 458 8488.

Militaire oefening
Van 12 tot en met 16 september is er een 
oefening voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. Dit gebeurt ook in de nachtelijke 
uren. Er wordt geen (oefen)munitie gebruikt. 
Als er door de oefening schade ontstaat kunt 
u dit melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer 
wanneer mogelijk kenteken, plaats, datum en 
tijd.

Kort nieuws

In beeld: Goed Gezien! 

We delen de weg met elkaar en doen dit ook 
met de boeren die in het buitengebied wonen 
en werken. Ze werken met grote landbouw-
voertuigen die extra alertheid vragen qua 
verkeersveiligheid. 
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) 
vraagt met de campagne ‘Goed Gezien’ 
aandacht voor de verkeersveiligheid in het bui-
tengebied. Deze campagne wordt ondersteund 
door Team Heuvelland. 
Minder vaart, maak ruimte, maak contact met 
elkaar. Dat is Goed Gezien! 



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

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Eijsden-Margraten zoekt 
een nieuwe burgemeester

Het wervingstraject voor onze nieuwe 
burgemeester 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!

Let op: cybercriminelen misbruiken energietoeslag om 
rekeningen te plunderen

Cybercriminelen versturen nep e-mails 
en sms-berichten waarin staat dat u 
energietoeslag kunt aanvragen. De 
cybercriminelen proberen u met een 
e-mail of sms van MijnOverheid op een 
verkeerd spoor te zetten. De digitale 
knop die in de e-mail of sms van de 
cybercriminelen staat zorgt ervoor dat 
uw persoonlijke gegevens misbruikt 
worden. Klik hier niet op! 

Wees alert en controleer 
Nederlandse gemeenten verstrekken de ener-
gietoeslag, dit gaat nooit via MijnOverheid. 
Gemeente Eijsden-Margraten stuurt geen 
e-mails met een digitale knop om energietoe-
slag aan te vragen. 

Twijfelt u of een bericht echt is? Neem dan 
direct contact op met de gemeente via 
043 458 8488. 

Wie krijgt energietoeslag?                                                                                                                                  
Voor huishoudens met een laag inkomen is er 
een eenmalige energietoeslag. Iedereen die een 
uitkering krijgt van de gemeente, zoals bijstand 
of IOAW, krijgt automatisch de energietoeslag
overgemaakt. Huishoudens met een laag 
inkomen die niet bekend zijn bij de gemeente 
kunnen de energietoeslag aanvragen. Op 
www.eijsden-margraten.nl staat meer informa-
tie over de energietoeslag. Hier kunt u het 
aanvraagformulier downloaden.

Verkeersmaatregelen Limburgs Landmarkt Mesch

Elk tweede weekend van september vindt in 
Mesch de Limburgs Landmarkt plaats. Een 
weekend vol met leuke activiteiten en demon-
straties. Oude ambachten, oldtimers, een markt, 
muziek, vermaak voor de kids en nog veel 
meer! Daarom zijn er van 10 tot en met 11 
september verkeersmaatregelen:
• Van zaterdag 10 september 15.00 tot en met 
 zondag 11 september 23.59 uur, zijn de 

 Klokkestraat (vanaf kruispunt Langstraat/
 Heiweg, Pletsgatweg, Bourgogne, Op den 
 Dries, Bovenstraat (zijde Grijze Graaf) Red 
 Horsestraat afgesloten voor alle verkeer, 
 behalve voor voetgangers.
• Van zaterdag 10 september 15.00 tot en met 
 zondag 11 september 23.59 uur geldt een 
 tweezijdig parkeerverbod in de Kommels-
 weg, Steenbergweg en de Heiweg.

• Van zaterdag 10 september 15.00 uur tot 
 zondag 11 september 23.59 uur is de 
 Kommelsweg en Steenbergweg een een-
 richtingsweg. Voor de Kommelsweg geldt de 
 rijrichting van de Rijksweg naar Mesch. En 
 voor de Steenbergweg wordt de rijrichting 
 van Mesch naar de Rijksweg.

Meer info: www.landmarktmesch.nl.

Binnenkort mountainbike clinics op Bike park Eijsden!

Vanuit het project Jeugd aan Zet! organiseren 
we gratis clinics mountainbiken op het nieuwe 
Bike park in Eijsden. Kom je ook meedoen? 

Wat: Leer mountainbiken 
Waar: Bike park, Pisartlaan 3 in Eijsden.
Wanneer: woensdag 14 en 28 september.
15.30 - 16.00 uur: beginners
16.00 - 16.45 uur: kinderen die al eens op een 
mountainbike gereden hebben.
16.45 - 17.30 uur: gevorderden.

Aanmelden                                                                                                                     
Mail vóór 12 september je naam, leeftijd, woon-
plaats en telefoonnummer naar: 
jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl. Een helm 
is verplicht. Indien je geen mountainbike en /of 
helm hebt, kunnen wij dit voor je regelen. Zet 
dit erbij als je je gaat aanmelden.

Let op! Betreden van het Bike park is 
op eigen risico. Lees de spelregels bij de 
ingang.



Omgevingswet en veranderingen fysieke leefomgeving

Naar verwachting gaat op 1 januari 
2023 de Omgevingswet in. Deze wet 
zorgt voor veranderingen binnen de 
fysieke leefomgeving. Ook procedureel 
veranderen er een aantal zaken. Deze 
overgang willen we voor iedereen zo 
goed mogelijk laten verlopen. Daarom 
informeren wij u over het indienen van 
concept-ontwerp bestemmingsplannen 
en omgevingsvergunningen.

Vanaf 1 januari 2023: Omgevings-
plan onder de Omgevingswet                                                                                                                  
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevings-
wet vormen alle geldende bestemmingsplannen 
het tijdelijke omgevingsplan Eijsden-Margraten. 
Vanaf 1 januari 2023 gaan we samen met initi-
atiefnemers om tafel als het voor een initiatief 
nodig is om een wijziging omgevingsplan op te 
stellen. Wij gaan ervan uit dat we tegen die tijd 
kunnen aangeven wat een wijziging omgevings-
plan precies inhoudt. En wat daarvoor nodig 
is. Wij verwachten dat de meeste initiatieven 
gebruik kunnen maken van de binnenplanse of 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).  

Wat te doen onder de huidige 
Wet ruimtelijke ordening en 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht als de 
Omgevingswet 1 januari 2023 in 
werking treedt  

Vóór 1 oktober 2022                                                                                                                
Om een bestemmingsplan onder de huidige wet 
te laten vaststellen door de gemeenteraad, moet 
de zienswijzenprocedure voor een ontwerpbe-
stemmingsplan vóór 1 januari 2023 opgestart 
worden. Dat betekent dat een compleet concept 
bestemmingsplan inclusief alle onderzoeken 
vóór 1 oktober 2022 aangeleverd moet zijn. De 
tijd tussen 1 oktober en eind december 2022 is 
nodig voor controles, overleggen met andere 
overheden en belangenorganisaties, het college-
besluit en de bekendmaking en tijdige terinzage-
legging van het ontwerp-bestemmingsplan. 
Bij initiatieven die vergund kunnen worden met 
een omgevingsvergunning voor afwijking van 
het bestemmingplan door middel van de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure die voor 
1 oktober worden ingediend, wordt er naar 

gestreefd om de ontwerp-omgevingsvergunning
voor 1 januari ter inzage te leggen en nog 
onder de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) te vergunnen. 

Na 1 oktober 2022                                                                                                              
Initiatieven die de gemeente na 1 oktober 
ontvangt en die niet vergund kunnen worden 
met een omgevingsvergunning voor afwijking 
van het bestemmingsplan, gaan we in overleg 
met aanvragers het verzoek voorbereiden als 
een wijziging van het omgevingsplan. 
Bij initiatieven die vergund kunnen worden 
met een omgevingsvergunning voor afwijking 
van het bestemmingplan door middel van de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure die na 1 
oktober worden ingediend, zal de ontwerp-
omgevingsvergunning na 1 januari ter inzage 
worden gelegd en onder de Omgevingswet 
worden vergund. 

Vragen?
Neem dan contact op met team VVTH+ via het 
algemene nummer 043 458 8488. Of stuur een 
e-mail naar: vvth@eijsden-margraten.nl.  

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de volgende 
beschikking ter inzage ligt voor het verlenen van 

een omgevingsvergunning voor: 
het verbouwen, uitbreiden en restaureren van 
Kasteel Oost en de kasteelboerderij, op het 

perceel Kasteellaan 1, 6245 SB Eijsden.

Beschikking omgevingsvergunning 2020-003888 d.d. 30-8-2021 voor het verbouwen, uitbreiden en 
restaureren van Kasteel Oost en de kasteelboerderij, Kasteellaan 1, 6245 SB Eijsden

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de volgende 
beschikking ter inzage ligt voor het verlenen van 

een omgevingsvergunning voor: het verbouwen 
van een schuur tot vakantieappartement op het 
adres Withuis 10, 6245 KB Eijsden en het verbod 

om gewasbescherming toe te passen op het 
perceel Eijsden sectie L nummer 338.

Beschikking omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur tot vakantieappartement op het adres 
Withuis 10, 6245 KB Eijsden en het verbod om gewasbescherming toe te passen op het perceel Eijsden sectie L 
nummer 338.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de volgende 

beschikking ter inzage ligt voor het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor: het verbouwen, 

uitbreiden en restaureren van het rijksmonu-
ment, Vroenhof 17, 6245 BZ Eijsden.

Beschikking omgevingsvergunning voor het verbouwen, uitbreiden en restaureren van het rijksmonument, 
Vroenhof 17, 6245 BZ Eijsden

Beroepschrift
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van terinzagelegging van het besluit een 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Limburg, 
Sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ 
Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen 
bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/besuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een elektroni-
sche handtekening (DigiD). Op bovengenoemde 
website vindt u de precieze voorwaarden.
Het beroepschrift/verzoekschrift moet worden 
ondertekend en ten minste te bevatten: de 

naam en adres van de indiener; de dagtekening; 
een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep/verzoek is gericht en de redenen van het 
beroep/verzoek.

Geen schorsende werking
Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit wil zeggen dat het 
besluit waartegen u beroep heeft ingesteld, blijft 
tenminste geldig totdat over uw beroep is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een 
zogenoemde voorlopige voorziening vragen. Dat 

is een spoedprocedure waarmee het genomen 
besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of 
andere maatregelen kunnen worden getroffen. 
Alle stukken liggen, ingaand de dag na de 
publicatiedatum, in het gemeentehuis ter 
inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 7 september 2022
Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox

Voor bovengenoemde drie beschikkingen geldt:


