
Uitgelicht: Informatieavond PlusJeHuis 

Wilt u aan de slag gaan met het energie-
zuinig maken van uw woning en het 
opwekken van uw eigen duurzame ener-
gie? Gemeente Eijsden-Margraten maakt 
verduurzaming voor iedereen mogelijk 
met PlusJeHuis. 

Voordelig verduurzamen
Denkt u aan isoleren, HR++-glas of zonne-
panelen? Het realiseren van verduurzamings-
maatregelen kan eenvoudig en voordelig met 
het gemeentelijk project PlusJeHuis. PlusJeHuis 
helpt u stap voor stap naar comfortabel en 
duurzaam wonen. Volta Limburg voert alles uit 
en de gemeente biedt een goedkope lening. 

Informatieavond 
Gemeente Eijsden-Margraten en Volta Limburg 
organiseren op maandag 3 oktober om 19.00 

In 12 weken weer ‘In beweging’.
Bewegen is goed voor lichaam en 
geest. Toch zijn er veel mensen die 
belemmeringen ervaren. Hier brengt 
organisatie ‘Negen’ in samenwerking 
met de gemeente graag verandering 
in. De heer Janssen uit Eijsden doet 
mee aan ‘In Beweging’ en vertelt meer:

Wat is ‘In beweging’ precies?
“In Beweging is een sport- en beweegtraject
op maat. Gedurende 12 weken krijg je hulp 
om fitter en zelfverzekerder te worden. 
Dit doe je in een kleine groep van zo’n 
6 personen. Samen doe je gerichte oefenin-
gen waarbij alles aan bod komt. Mijn conditie 
en kracht zijn verbeterd en ik voel mezelf ook 
prettiger nu ik lichamelijk meer kan verdra-
gen.”

En na die 12 weken?
“Het is de bedoeling dat je na 12 weken 
fit genoeg bent om mee te doen aan een 
gewone sportactiviteit. In september ben ik 
begonnen met wekelijks te badmintonnen bij 
badmintonvereniging Eijsden.”

Waar kunnen inwoners zich aanmel-
den?
“Stuur voor meer informatie of aanmelden 
een mail naar franco@negen.nl of bel 
06 1703 4681. De kosten zijn éénmalig 
€ 27,60 voor het traject van 12 weken.”

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.

uur een informatieavond in de raadszaal van 
het gemeentehuis in Margraten (Amerikaplein 
1). Tijdens deze avond wordt er meer vertelt 
over de mogelijkheden, de investeringen, de 
terugverdientijd, bijbehorende subsidies en 
financieringsmogelijkheden. Meld u aan via 
www.voltalimburg.nl/plusjehuiseijsdenmargraten.  

Beleefweekend
Van 28 t/m 30 oktober is de 12e editie van het 
Beleefweekend. Zowel particulieren als organi-
saties binnen de drie Cittaslow gemeenten 
Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten zijn 
van harte welkom om een activiteit te organise-
ren, die past bij stilte en/of donkerte, bezinning 
en rust. Activiteiten kunnen kort of lang duren, 
klein of groot zijn. Aanmelden van activiteiten is 
kosteloos. Meld u aan via 
www.beleefweekend.nl/aanmelden-activiteit. 

17e Liberation Concert
Op 18 september is om 15.30 uur het 17e 
Liberation Concert op de Amerikaanse begraaf-
plaats in Margraten. Kom genieten van de 
prachtige klanken van philharmonie zuidneder-
land op deze unieke locatie. Luister naar werken 
van Copland, Schubert, Dvorak en Williams. 
En naar de hymne die door Limburger Mark Pütz 
speciaal gecomponeerd is voor de Amerikaanse 
begraafplaats in Margraten. Dit wilt u niet 
missen! Reserveer uw gratis tickets via 
www.liberationconcert.nl.

Kort nieuws

In beeld: boomkunst in 
Eijsden

In het bijzijn van wethouder Gerry Jacobs 
is de laatste fase van het boomproject 
‘Bron van Leven’ onthuld. Naast het kunst-
werk zijn een infopaneel en een waterschaal 
geplaatst. Ook is de beplanting aangelegd. 
Op het infopaneel lees je meer over de 
geschiedenis. En je ontdekt hoe het kunstwerk 
tot stand is gekomen. Neem snel eens een 
kijkje aan de Breusterstraat in Eijsden. 



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

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Vergaderingen van de raad op 19, 20 en 27 september 2022

Op 19 en 20 september om 19.00 uur, 
vinden twee vergaderingen van de raad 
plaats ter voorbereiding op de raadsver-
gadering die op 27 september, 19.00 uur 
plaatsvindt. Deze voorbereidende 
vergaderingen noemen we Dialoog-
vergaderingen en vinden plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

Op de agenda van de Dialoogvergadering van 
19 september staan de volgende onderwerpen:
• Economische activiteit in het algemeen 
 belang (geldautomaat); 
• Participatieverordening Eijsden-Margraten 
 2022; 
• Verordening op de starterslening 
 Eijsden-Margraten 2022.

Op de agenda van de Dialoogvergadering van 
20 september staat het volgende onderwerp:
• Voornemen onttrekken aan de openbaarheid 
 van de Meezenbroekweg te Eijsden.

Op de agenda van de raadsvergadering staat, 
naast bovengenoemde onderwerpen, ook nog 

het raadsvoorstel over het Reglement van Orde 
van de raad en verordening op de Dialoogverga-
deringen. De agenda’s zijn ook te raadplegen op 
www.eijsden-margraten.nl of in de app Ibabs.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in beide 
vergaderingen. Maar niet over besluiten waar-
tegen bezwaar en beroep heeft open gestaan 
of open staat (zoals bestemmingsplannen en 
benoemingen). U kunt contact opnemen met de 
griffie over de mogelijkheden om in te spreken 
(griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich 
dan voor vrijdag 16 september 09.00 uur voor 
de Dialoogvergaderingen. En voor maandag 26 
september, 09.00 uur voor de besluitvormende 
vergadering. 

Volg de raad!
De vergadering van 27 september is ook te 

volgen via: 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering. 

Contact met de raad
Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld 
een van de onderwerpen van de raadsvergade-
ring? Op onze website, pagina ‘samenstelling 
gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van 
de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen 
naar de hele gemeenteraad via gemeente-
raad@eijsden-margraten.nl. Heeft u andere 
vragen over bijvoorbeeld de raad en raads-
vergaderingen? Stuur dan een bericht naar 
griffie@eijsden-margraten.nl. 

Werk in uitvoering: onderhoud verhardingen bedrijventerreinen

Binnen het meerjaren onderhouds-
programma wegen wordt dit jaar het 
onderhoud aan de verhardingen in de 
bedrijventerreinen Aan de Fremme te 
Margraten en Veilingweg te Gronsveld 
uitgevoerd. Dit verzwaard onderhoud 
houdt globaal in dat de asfaltdeklaag 
wordt vervangen en de aanliggende 
bestratingen (goten/parkeerstroken/
trottoirs) opnieuw worden bestraat. 
De inrichting en structuur van de weg 
veranderen niet.

Bereikbaarheid
In verband met de bereikbaarheid van de aan-
liggende bedrijven worden de werkzaamheden 
vooral in het weekend (van vrijdagavond tot 
maandagochtend) uitgevoerd.

Planning 
De werkzaamheden zijn aanbesteed. Momen-
teel is de infra aannemer (KWS) bezig met de 
noodzakelijke onderzoeken, planopstelling, 
fasering en vergunningentraject. Ook ontvangen 
de aanliggende bedrijven de komende weken 
meer informatie over de uit te voeren werk-
zaamheden.
Tot nu toe staan de asfaltwerkzaamheden 
in beide bedrijventerreinen gepland in het 
weekend van 21 tot en met 23 oktober. Met als 
eventuele uitloop het weekend van 28 tot en 
met 30 oktober.
Met het oog op de aanleg van glasvezelkabel 
is voor het bedrijventerrein Gronsveld gekozen 
om dit jaar de asfaltverharding te herstellen. 
Na aanleg van de glasvezelkabel in het voorjaar 
2023 wordt de aanliggende verhardingen 
aangepakt.

Voor het bedrijventerrein Zoerbeemden en de 
Industrieweg in Eijsden staat het verzwaard 
onderhoud aan de verhardingen gepland voor 
2023.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de projectleiders 
afdeling Openbare Ruimte. Telefonisch via 
043 458 8488 of stuur een mail naar 
info@eijsden-margraten.nl. 



Sociaal Centrum Eijsden heeft van de ge-
meente de titel ‘gemeenschapshuis’ ge-
kregen en is bedoeld voor alle inwoners 
van Eijsden. Op zaterdag 17 september 
van 11.00 tot 12.00 uur wordt dit bewo-
nersinitiatief feestelijk geopend. Ook u 
bent van harte welkom! 

Na ontvangst met koffie en thee openen burge-
meester Sjraar Cox en gedeputeerde Madeleine 
van Toorenburg het pand en de dorpstuin 

officieel. Daarna heffen de vrijwilligers graag 
met aanwezigen het glas op een bruisende en 
duurzame toekomst voor dit initiatief. Aanslui-
tend is er tot 17.00 uur open huis. U kunt overal 
een kijkje nemen en genieten van leuke activitei-
ten en lekkere hapjes en drankjes. Een feest vol 
ontmoeting voor jong en oud! 

Sociaal Centrum Eijsden is gevestigd in het 
voormalige Groene Kruisgebouw aan de Prins 
Hendrikstraat 21 te Eijsden.

Verkeersmaatregelen 

Cadier en Keer
Op zaterdag 17 september is er een straatfeest 
in de Prins Bernhardsstraat Cadier en Keer. De 
straat is dan van 11.00 tot 23.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Banholt
Op zondag 18 september is de Tebannetermert 
in Banholt. Daarom zijn er dat weekend tijde-
lijke verkeersmaatregelen:

• Van zaterdag 17 september 13.00 tot zondag 
 18 september 20.00 uur is de Dalestraat 
 vanaf huisnummer 4 tot en met huisnummer 
 12 afgesloten voor alle verkeer behalve voor 
 voetgangers. 
• Op zondag 18 september van 06.00 tot 
 20.00 uur is de Dalestraat vanaf huisnummer 
 1 (kruising Dalestraat-Mheerderweg) tot en 
 met huisnummer 35 (kruising Dalestraat-Sint 
 Gerlachusstraat) afgesloten voor alle verkeer 
 behalve voor voetgangers.
 

Mheer
Op zondag 18 september is het Wijn- en weid-
feest in Mheer. De volgende wegafsluiting is van 
11.00 tot 18.00 uur voor alle verkeer behalve 
voetgangers:

• Burgemeester Beckersweg vanaf de kruising 
 Burgemeester Beckersweg- Kastanjelaan tot 
 aan de uitrit van parkeerplaats Burgemeester 
 Beckersweg richting Banholt. 

Sint Geertruid
Op 17 en 18 september 2022 is de Mergelheu-
velland 2-daagse in Libeek, Sint Geertruid. Er 
zijn dan tijdelijke verkeersmaatregelen:

• Het weggedeelte tussen de t-splitsing Moer-
 slag-Libeek tot aan Libeek 14 wordt afgeslo-
 ten voor alle verkeer, behalve voor de deel-
 nemende fietsers en voetgangers op 17
 september  vanaf 06.30 tot 20.00 uur en op 
 18 september vanaf 06.30 tot 18.00 uur.

• De Libekerweg-Libeek-Rondelenstraat wor-
 den tijdelijk ingericht als eenrichtingswegen. 
 Rijrichting vanaf t-splitsing Julianaweg-
 Libekerweg naar de t-splitsing Rondelen-
 Duivenstraat op 17 en 18 september vanaf 
 08.00 uur tot 12.30.uur.
• Moerslag en Heiweg worden tijdelijk inge-
 richt als eenrichtingswegen. Rijrichting vanaf 
 t-splitsing Bukel-Moerslag naar kruising 
 Heiweg-Klokkestraat-Langstraat-Steenbergs-
 weg op 17 en 18 september van 08.00 tot 
 12.30 uur.

Eijsden
Op 24 september is Burendag aan de Veld-
leeuwerik Eijsden. De Veldleeuwerik is dan van 
13.00 tot 21.00 uur vanaf huisnummer 14 tot 
en met huisnummer 47, afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgangers. Tijdens het 
genoemde tijdvak wordt het verkeer omgeleid 
door de St. Rémy en de Steenuil.

Opening sociaal centrum Eijsden 

Enkele jongeren uit Eijsden hebben een 
tijd geleden een handtekeningenactie 
georganiseerd om een skatepark op te 
richten. Samen met Skate-On hebben de 
jongeren een ontwerp gemaakt. 
Skate-On en Kees Plaisier hebben het 
skatepark vervolgens gerealiseerd.

Officiële opening 
Op woensdag 21 september om 15.30 uur 
wordt het skatepark officieel geopend door wet-
houder Chris Piatek en de initiatiefnemers. Ook 
laten skaters van de skateschool Stadsnomade 
de beste skatetrucs zien. U bent van harte wel-
kom om hierbij aanwezig te zijn! Het skatepark 
ligt bij het sportcomplex van VV Eijsden 
(Ir. Rocourstraat, Eijsden).

Skatepark Eijsden: voor en door jongeren



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

Vanaf 1 januari 2023: Omgevings-
plan onder de Omgevingswet
Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevings-
wet vormen alle geldende bestemmingsplan-
nen het tijdelijke omgevingsplan Eijsden-
Margraten. Vanaf 1 januari 2023 gaan we 
samen met initiatiefnemers 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 omgevingsplan precies inhoudt. 
En wat daarvoor nodig is. Wij verwachten dat 
de meeste initiatieven gebruik kunnen maken 
van de binnenplanse of buitenplanse omge-
vingsplanactiviteit (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 ontwerpbestemmingsplan. 
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 omgevingsrecht 
(Wabo) te vergunnen. 

Na 1 oktober 2022
Initiatieven die de gemeente na 1 oktober ont-
vangt 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.  

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening juncto artikel 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 
donderdag 15 september 2022 tot en met 
woensdag 26 oktober 2022 het ontwerp-
bestemmingsplan Bredeweg 29-29a in Banholt 
(planidentificatienummer NL.IMRO.1903.
BPBUI6262NX29-ON01) voor een ieder ter 
inzage ligt in het gemeentehuis, Amerikaplein 
1 te Margraten.

Het ontwerpbestemmingsplan Bredeweg 
29-29a te Banholt voorziet in het beëindigen 
van de varkenshouderij en de sloop van de 
bestaande stal. Daarvoor in de plaats worden 
5 vrijstaande woningen gerealiseerd en het 
geheel landschappelijk ingepast. Hiervoor 
wordt de agrarische bedrijfsbestemming omge-
zet naar een woonbestemming.

Voor inzage in het ontwerpbestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-
Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. 
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen 
via de website www.eijsden-margraten.nl 
en via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.1903.BPBUI6262NX29-ON01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder schriftelijk (voorkeur) of mondeling 
een zienswijze op dit ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Eijsden-Margraten, Postbus 10, 
6269 ZG Margraten. Indien u een mondelinge 
zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u 
contact opnemen met de gemeente, via het 
algemene telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. 

Eijsden-Margraten, 14 september 2022

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

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

Omgevingswet en veranderingen fysieke leefomgeving

Ontwerp Bestemmingsplan Bredeweg 29-29a Banholt

Wilt u makkelijk 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 lezen welke besluiten betrekking hebben op 
uw woon- en leefomgeving. Inschrijven: 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.  

Wat speelt er in uw buurt?














