
Week van de ontmoeting: 29 september t/m 6 oktober

Van 29 september t/m 6 oktober vindt 
de landelijke week tegen eenzaamheid 
plaats. Of zoals we in Eijsden-Margraten 
zeggen: de week van de ontmoeting! 
Tijdens deze week staan verbinding en 
ontmoeting centraal. Rond het thema 
‘Kom erbij’ organiseren we een divers 

Op zaterdagmiddag 22 oktober vindt 
er een taalmarkt plaats bij het 
Ursulinenconvent in Eijsden. 
Abby Lümpens, consulent Kunst & 
Cultuur, vertelt ons meer:

Wat is de taalmarkt precies? 
Je ontdekt er allerlei leuke initiatieven op 
het gebied van taal. Je doet bijvoorbeeld 
mee aan het groot dictee voor volwassenen 
(en wint misschien een leuke prijs!). 
Laat je verassen door workshops zoals 
Zin in koken, die koken en taal met elkaar 
verbindt. Hou je van theater? Dan geniet je 
van spetterende ‘Spoken Word‘ optredens op 
het podium van Kunstbende. Ook wordt de 
nieuwe campagne ‘Kal Plat’ gelanceerd, met 
leuke gratis attenties. En er is nog veel meer 
te ontdekken!

Voor wie is de taalmarkt?  
Dat is heel eenvoudig: voor iedereen! Voor 
jong en oud, Nederlandstalige en anderstalige 
inwoners. Liefhebbers van taal én mensen die 
op zoek zijn naar gezelligheid. Echt iedereen 
is welkom en kan meedoen!

Wie ontmoet je tijdens de taalmarkt? 
Je ontmoet mensen die geïnteresseerd zijn 
in gezellige initiatieven en vooral in elkaar. 
Taal gaat tenslotte om elkaar begrijpen en om 
contact maken. Op de taalmarkt proef je niet 
alleen aan leuke initiatieven maar leer je ook 
andere mensen kennen. 

Ursulinenconvent, Breusterstaat 27 in Eijsden.

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.

aanbod van activiteiten. Als Cittaslow 
gemeente doen we dit samen met lokale 
partners. We vinden het belangrijk om 
inwoners, verenigingen en organisaties 
met elkaar te verbinden.

Kom erbij 
Kent u iemand die het leuk zou vinden om mee 
te doen aan de activiteiten? Bekijk dan samen 
welke activiteit passend is en sluit samen aan. 
Daarmee helpt u iemand over de drempel op 
het moment dat dat nodig is. Iedereen, van jong 
tot oud, is welkom! Het uitgebreide programma 
vindt u in De Etalage van 14 september en op 
www.eijsden-margraten.nl/ontmoeting.  

Nationale Duurzame Huizen 
Route 
De Nationale Duurzame Huizen Route geeft 
inspiratie voor iedereen die zijn huis wil 
verduurzamen. Meer dan 1.750 huiseigenaren 
delen online en offline hun ervaringen. Bekijk 
voorbeelden, lees ervaringen en stel vragen aan 
huiseigenaren. Op 29 oktober en 5 november 
kunt u duurzame huizen bezoeken tijdens de 
Duurzame Huizen Route 2022. Kijk voor meer 
informatie op www.duurzamehuizenroute.nl. 

Digitale nieuwsbrief
Steeds meer mensen ontvangen graag onze 
digitale nieuwsbrief. Via uw smartphone tablet 
of laptop, leest u de nieuwsbrief wanneer en 
waar u maar wilt. Aanmelden is gratis en u ont-
vangt de nieuwsbrief elke week in uw mailbox. 
Aanmelden doet u makkelijk via onze website 
www.eijsden-margraten.nl/nieuwsbrief. U kunt 
zich uiteraard op elk gewenst moment weer 
afmelden. We gebruiken uw gegevens alleen 
voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Kort nieuws

In beeld: opvanglocatie 
Rijckholt

Woensdag 14 september jl. heette wethouder 
Mark Gerritsen buurtbewoners, ambtenaren, 
bestuurders en raadsleden van harte welkom 
in klooster Rijckholt. Eén van de gemeente-
lijke opvanglocaties voor Oekraïense 

vluchtelingen. Er werd kennis
gemaakt en een kijkje genomen in 
de woningen. 
Ook werden gasten geïnformeerd 
over de wijze waarop opvang binnen 
Eijsden-Margraten plaatsvindt. 



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

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Maatregelen om de hoge energieprijzen te compenseren

De energierekening stijgt fors. Om dit 
voor een deel te compenseren neemt 
de overheid verschillende maatregelen. 
Hierover hebben we u eerder, op 19 april 
2022, bericht. Bekijk het overzicht van 
maatregelen voor alle huishoudens op 
www.rijksoverheid.nl.    
Een extra maatregel, voor huishoudens 
met een laag inkomen, is de eenmalige 
energietoeslag. Deze energietoeslag 
is onlangs verhoogd van € 800,- naar 
€ 1.300,- Hierover leest u meer in dit 
bericht. 

Eenmalige energietoeslag ver-
hoogd van € 800,- naar € 1.300,-
Door de gestegen energiekosten is niet iedereen 
in staat de energierekening te betalen. Daarom 
is er aanvullend voor huishoudens met een laag 
inkomen een energietoeslag. Deze energie-
toeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800,- naar 
€ 1.300,- per zelfstandig huishouden.  
De energietoeslag is eenmalig en compenseert 
huishoudens met een laag inkomen deels voor 
de gestegen energieprijzen. Een laag inkomen is 
maximaal 120% van de toepasselijke bijstands-
norm. Er vindt geen vermogenstoets plaats. 

Automatische verstrekking 
energietoeslag
U ontvangt automatisch een uitbetaling van de 
gemeente als:

• U bijstand van de gemeente krijgt.
• U een uitkering voor oudere en arbeids-

 ongeschikte werklozen (IOAW) van de 
 gemeente krijgt.
• U een uitkering voor oudere gestopte onder-
 nemers (IOAZ) van de gemeente krijgt.
• U bijstand voor zelfstandigen (Bbz) van de 
 gemeente krijgt.
• Als u AIO gerechtigd bent.
• U de energietoeslag van € 800,- reeds heeft 
 aangevraagd bij de gemeente en deze is 
 goedgekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat 
 u de extra compensatie van € 500,- krijgt.

Inwoners die automatisch voor energietoeslag in 
aanmerking komen ontvangen voor 10 oktober 
2022 een beschikking.

Energietoeslag aanvragen
Als u niet in aanmerking komt voor de auto-
matische betaling, dan kunt u een aanvraag 
doen. Huishoudens met een laag inkomen die 
niet bekend zijn bij de gemeente kunnen de 
energietoeslag aanvragen. Om in aanmerking te 
komen voor de eenmalige energietoeslag zijn er 
een aantal voorwaarden:

• U woont zelfstandig in de gemeente Eijsden-
 Margraten. Dus mensen die beschermd of 
 begeleid wonen of in een instelling zoals een 
 verpleeg- of verzorgingshuis, komen niet voor 
 deze eenmalige energietoeslag in aanmerking;
• U bent 21 jaar of ouder;
• U bent niet uitgesloten van het recht op bij-
 stand zoals bedoeld in artikel 13 Participatie-
 wet (bijvoorbeeld detentie);
• U bent Nederlander of hiermee gelijkgesteld;
• Uw zelfstandig huishouden heeft een 
 inkomen dat gelijk of lager is dan 120% 
 van de bijstandsnorm die voor uw zelfstandig 
 huishouden geldt;
• U bent toegelaten tot de schuldhulpverlening 
 van de gemeente Eijsden-Margraten.

Hoe dient u de aanvraag in?
Komt u niet in aanmerking voor de automati-
sche betaling? En voldoet u aan de voorwaar-
den? Dan kunt u een aanvraag doen.

1. U kunt het aanvraagformulier downloaden 
 op www.eijsden-margraten.nl/energietoeslag 
 of ophalen op het gemeentehuis.

2. Vul het aanvraagformulier volledig in en 
 stuur de bewijsstukken mee die nodig zijn.

3. Het aanvraagformulier kunt u op verschil-
 lende manieren indienen:

• Per e-mail naar: sem@eijsden-margraten.nl.
• Per post naar: Gemeente Eijsden-Margraten, 
 T.a.v. Team SEM, Antwoordnummer 50501, 
 6269 XV Margraten.
• Op het gemeentehuis in Margraten, 
 Amerikaplein 1. Binnen in de hal van het 
 gemeentehuis staat een aparte daarvoor 
 bestemde brievenbus.

4. Wij beoordelen dan of u alsnog recht heeft 
 op de eenmalige energietoeslag. U krijgt zo 
 snel mogelijk een reactie op uw aanvraag.  
 De gemeente beslist binnen 8 weken na ont-
 vangst van uw aanvraag.

U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 
31-10-2022.

Wat is 120% van de bijstandsnorm? Vanaf 1 juli 2022 is dat:
Leefvorm Netto per maand 
   incl. vakantiegeld
U bent alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.322,18
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.888,84
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.470,80
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.992,43



Al jaren zorgen auto’s op straat voor 
overlast in de historische kern van 
Eijsden. Om deze kern in zijn oude glorie 
te herstellen wordt onderzoek gedaan 
naar de verkeerskundige mogelijkheden 
voor het parkeren en de verkeersafwik-
keling. Hiervoor hebben wij uw hulp 
nodig! 

Enquête 
Ingenieursbureau Grenspaal12 heeft verschil-
lende scenario’s uitgewerkt om de problematiek 
rond de parkeeroverlast op te lossen. Er is een 
enquête opgesteld om uw wensen en behoef-
ten, op basis van de scenario’s, in kaart te bren-
gen. Om zo tot de beste en de meest gewenste 
oplossing te komen. 

Laat uw stem horen! 
Bent u belanghebbende? Laat dan uw stem 
horen en schrijf u in voor deze enquête. 
Inschrijven kan via het e-mailadres 
info@eijsden-margraten.nl. Na inschrijving 
ontvangt u de enquête per mail. De enquête 
wordt door een onafhankelijk extern bureau 
uitgevoerd. Dit bureau gaat zorgvuldig om met 
uw persoonsgegevens zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. De 
resultaten van deze enquête worden anoniem 
verwerkt. Om de spreiding van de reacties in het 
gebied te kunnen peilen, hebben wij echter uw 
postcode nodig. Uw postcode kunt u vermelden 
bij uw inschrijving. 
Inschrijven voor deelname aan de enquête kan 
tot vrijdag 30 september a.s. Het invullen van 

de enquête, die u per mail ontvangt, kan t/m 
zondag 9 oktober a.s.  

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Overlast door auto’s op straat in historische kern Eijsden

Van Mesch naar Mook in het 
spoor van de bevrijders 
Op 12 september was het 78 jaar gele-
den dat Amerikaanse troepen ons land 
betraden en de bevrijding begon. Om 
die herinnering levend te houden werd 
in het Zuid-Limburgse Mesch de lange-
afstandswandelroute ‘Bevrijding van 
Limburg’ geopend. Tijdens de jaarlijkse 
herdenking door het Bevrijdingscomité 
Mesch namen burgemeester Cox van de 
gemeente Eijsden-Margraten en vfonds-
voorzitter Borsboom de wandelroute 
‘Bevrijding van Limburg’ in gebruik. 
Vertegenwoordigers van de oudste en 
jongste generatie van Mesch onthulden 
een Vector of Memory, een bijzonder 
kunstwerk van de Amerikaanse archi-
tect Libeskind. De Vector markeert het 
startpunt van de Liberation Route door 
Limburg.

Wandelroute ‘Bevrijding van Limburg’
De 275 kilometer lange wandelroute ‘Bevrijding 
van Limburg’ loopt van Mesch tot Mook en 
vertelt het complexe bevrijdingsverhaal van 
Limburg. Toen het uiterste zuiden door de 
Amerikanen werd bevrijd hield niemand het 
voor mogelijk dat de bevrijding van de rest van 
de provincie nog een half jaar zou gaan duren. 

De Limburgse route maakt deel uit van het 
internationale wandelnetwerk van de Liberation 
Route Europe, door de Raad van Europa erkend 
als Culturele Route. Meer dan 10.000 kilometer 
aan wandelroutes langs musea, monumenten, 
begraafplaatsen en andere plekken in heel 
Europa die herinneren aan de laatste fase van 
de Tweede Wereldoorlog. De routeplanner op 
www.liberationroute.com en de app van de 
Liberation Route Europe tonen alle routes en 
vertellen onderweg over historische plekken. 
Met de routeplanner kunnen ook eigen wandel-
routes uitgestippeld worden.

‘Vector of Memory’ in Mesch
Verspreid over de hele provincie markeren grote 
en kleine ‘Vectors of Memory’ belangrijke ge-
beurtenissen langs de Liberation Route Europe. 
Ook bij Bevrijdingsmonument in Mesch. De 
30ste Amerikaanse Infanterie Divisie, bijge-
naamd Old Hickory, stak hier voor het eerst de 
grens over. Wie de QR-code op de Vector scant, 
hoort het verhaal van het hoofd van de school 
Sjef Warnier.

Wandelommetjes
Er zijn nog meer bevrijdingsroutes gemaakt. De 
120 kilometer lange route ‘Bevrijding van Zuid-
Limburg’ vertelt het verhaal van de Amerikanen 
die hier de grens overstaken. Naarmate zij 

dichter bij Aken kwamen, de eerste stad op 
Duits grondgebied, werd de strijd steeds feller. 
Voor gezinnen zijn korte wandelommetjes 
gemaakt. Routes voor een dagdeel in Gennep, 
Venlo en Nederweert. Met verhalen over het 
leed dat oorlog met zich meebracht voor de 
gewone burgers.

Regionale samenwerking 
Dit project is een samenwerking van LRE 
Foundation, de initiatiefnemer van de Liberation 
Route Europe, Marketing Limburg, Routebureau 
Noord- en Midden-Limburg, Visit Zuid-Limburg 
en historicus Fred Cammaert. Het project wordt 
ondersteund door vfonds, Provincie Limburg en 
alle Limburgse gemeenten.

Te voet door Limburg met de Liberation Route Europe 

Op 24 september is van 13.00 tot 21.00 
uur Burendag aan de Veldleeuwerik 
Eijsden. 

• De Veldleeuwerik is dan vanaf huisnummer 14 
 tot en met huisnummer 72 afgesloten voor 
 alle verkeer behalve voor voetgangers. Tijdens 
 het genoemde tijdvak wordt het verkeer 
 omgeleid door de St. Rémy en de Steenuil.

• Ook de Veldleeuwerik vanaf huisnummers 
 37-62 tot en met huisnummers 47-72 wordt 
 dan afgesloten voor alle verkeer behalve voor 
 voetgangers.

Verkeersmaatregelen 24 september in Eijsden



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-Mar-
graten. Vanaf 1 januari 2023 gaan we samen 
met initiatiefnemers om tafel als het voor een 
initiatief nodig is om een wijziging omge-

vingsplan 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 omgevings-
planactiviteit (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 bekend dat de volgende 
beschikking ter inzage ligt voor het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor het split-
sen van het bedrijfspand in 11 appartementen 
op het perceel Rijksweg 23 in Cadier en Keer 
en het verbod van het gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen op het perceel kadastraal 
bekend CDR00, sectie A, nummer 4789.
De beschikking betreft mede het verzoek tot 
afwijking bestemmingsplan middels artikel 
2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wabo. Hier-
voor is de uitgebreide procedure gevolgd.

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/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische 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 dagteke-
ning; een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep/verzoek is gericht en de 
redenen van het beroep/verzoek.

Tevens is het besluit en de bijbehorende stuk-
ken digitaal te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: : 
NL.IMRO.1903.OVKOM6267AD23-VG01.

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 ingetrok-
ken en/of andere maatregelen kunnen worden 
getroffen. 
Alle stukken liggen, de dag na de publicatie-
datum, in het gemeentehuis ter inzage. Voor 
inzage en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 21 september 2022

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

Omgevingswet en veranderingen fysieke leefomgeving

Beschikking omgevingsvergunning voor het splitsen van het bedrijfspand in 11 appartementen op het perceel 
Rijksweg 23 in Cadier en Keer en het verbod van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het perceel 
kadastraal bekend CDR00, sectie A, nummer 4789 



Duurzaam wonen
Bespaar geld

Meld u aan: www.voltalimburg.nl/plusjehuiseijsdenmargraten

PlusJeHuis Eijsden-Margraten:
Start met energie besparen
Direct inzicht in hoeveel u kunt besparen

Er zijn verschillende manieren om uw huis 
energiezuiniger te maken. Met welke maatregel 
bespaart u het meest en wat is het beste voor uw 
woning? Met PlusJeHuis krijgt u dit snel inzichtelijk.
De voordelen van PlusJeHuis via uw gemeente:

	Gratis	advies	op	maat	over	energiebesparing
	Binnen	5	minuten	gereed
	Persoonlijk	contact	over	de	mogelijkheden
	Lening	mogelijk	via	gemeente	Eijsden-Margraten	met	maar	1%	rente
	Interessant?	Dan	regelen	we	de	uitvoering	ook	voor	u

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Wij	staan	voor	u	klaar	via	088	–	027	89	20	op	maandag	tot	en	met	vrijdag	
van	08.00	–	17.00	uur	en	op	zaterdag	van	09.00	–	13.00	uur.	

Of	stuur	een	mail	naar	Joeri	of	Gideon.	We	geven	graag	antwoord	op	uw	
vragen.

Joeri 
Hermens

Gideon 
Kentgens

gkentgens@voltalimburg.nljhermens@voltalimburg.nl

U bent uitgenodigd! 
Infoavond op 3 oktober
Wilt u aan de slag gaan met het energiezuinig maken van uw woning 
en het opwekken van uw eigen duurzame energie? Met PlusJeHuis 
Eijsden-Margraten helpt Volta Limburg u stap voor stap naar 
comfortabel en duurzaam wonen.
 
Gemeente	Eijsden-Margraten	en	Volta	Limburg	organiseren	op	maandag	3 
oktober om	19.00	uur	een	infoavond	in	de	Raadzaal	van	het	gemeentehuis	
van	Eijsden-Margraten	(Amerikaplein	1)	waarbij	wij	u	alles	vertellen	over	
de	mogelijkheden,	de	investeringen,	de	terugverdientijd,	bijbehorende	
subsidies	en	financieringsmogelijkheden.	

Met unieke 
lening van uw 

gemeente


