
Uitgelicht: Gouverneur Roemer neemt profielschets 
nieuwe burgemeester in ontvangst

Nu de gemeenteraad gouverneur Emile 
Roemer de profielschets heeft aangebo-
den, wordt de vacature gepubliceerd in 
de Staatscourant. Vanaf 27 september is 
een vertrouwenscommissie bestaande
uit de 5 fractievoorzitters actief. Zij doen 
een voordracht aan de gemeenteraad. 
En deze draagt uiteindelijk de kandidaat
voor. Het streven is dat de gemeente-
raad dit eind 2022 doet.

Wensen inwoners 
Eijsden-Margraten
Tot 11 september konden inwoners hun mening 
geven over de eigenschappen en kwaliteiten die 
zij wensten bij een nieuwe burgemeester. De 

Elk kind moet kunnen meedoen met 
leeftijdgenootjes, maar niet elke 
ouder kan dit betalen. Onze beleids-
medewerker Sociale Zekerheid, 
Diana Hermans, vertelt ons meer over 
het kindpakket:

Wat is het kindpakket?
“Kinderen mogen niet de dupe zijn van de 
financiële situatie van hun ouders, ze moeten 
gewoon mee kunnen doen. Daarom is er het 
kindpakket. Ouders, verzorgers en profes-
sionals kunnen vergoedingen aanvragen 
voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere 
dingen die belangrijk zijn voor kinderen. Zoals 
het vieren van een verjaardag, een fiets of 
bijles.” 

Wanneer kom je ervoor in aanmer-
king?
“Het kindpakket is bedoeld voor gezinnen 
met een minimuminkomen met kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Bij de Stichting 
Leergeld kunnen ouders een aanvraag indie-
nen. Leergeld kijkt naar de behoefte van alle 
kinderen in het gezin en regelt wat mogelijk 
is.”

Hoe dien je een aanvraag in?
“Op onze website 
www.eijsden-margraten.nl/kindpakket is alle 
informatie over het kindpakket te vinden.” 

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.

uitkomst van dit onderzoek is door de gemeen-
teraad meegenomen in de profielschets.

Skateworkshops
Heb je extra hulp nodig of wil je beter leren 
skaten? Op woensdag 5 en 12 oktober geeft 
Stichting Stadsnomade workshops skaten aan 
de Ir. Rocourstraat in Eijsden.
Workshop 1: ´ik heb nog nooit geskate´, 
aanvang 15.30 uur.
Workshop 2: ´ik kan zelf steppen en een kick 
turn maken´, aanvang 16.10 uur.
Workshop 3: ´gevorderden’, aanvang 17.00 uur.
Mail je naam, telefoonnummer, woonplaats, 
datum en welke workshop naar: 
jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl.

Wandelt u met ons mee in Cadier 
en Keer?
Vanaf 5 oktober gaan we elke woensdag een 
wandeling van maximaal 2 kilometer maken.
De wandeling start om 11.00 uur bij de 
‘Hoeskamer’ (school) Groenstraat 17 Cadier en 
Keer. Iedereen is welkom, ook met rollator of 
wandelstok. Na afloop sluiten we samen af met 
een kopje koffie of thee. 
Bel voor meer informatie met Ankie van Envida: 
06 5709 7648.

Kort nieuws

#KEIPOSITIEF 
Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten ontvangt Keipositief XXL, 
hoe bijzonder is dat! Deze kei staat symbool 
voor #keipositief en toert door heel Limburg. 
Op 29 september arriveerde de kei voor het 
eerst in het zuiden van de provincie, in Eijsden-
Margraten. Met deze kei vragen we meer 
aandacht voor Positieve Gezondheid. Positieve 
Gezondheid legt nadruk op de veerkracht en 
eigen regie van onze inwoners. U vindt de 
Keipositief XXL in de hal van het gemeentehuis 
in Margraten. 



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

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Vergaderingen van de raad op 10, 11 en 18 oktober 

Op 10 en 11 oktober om 19.00 uur, zijn verga-
deringen van de raad. Deze vergaderingen zijn 
ter voorbereiding op de raadsvergadering van 
18 oktober om 19.00 uur. Deze voorbereidende 
vergaderingen noemen we Dialoogvergade-
ringen en vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

Agendapunten van de Dialoog-
vergadering ‘Samenleving’ 10 oktober: 
• Wijziging gemeenschappelijke Omnibuzz 
 regeling en afrekensystematiek;
• Controleprotocol en normenkader.

Agendapunten van de Dialoog-
vergadering ‘Leefomgeving’ 11 oktober: 
• Bestemmingsplan Waterrijk 3 Gronsveld;
• Bestuursopdracht gebiedsontwikkeling 
 stationsomgeving Eijsden;
• Wijziging Erfgoedverordening. 

Op de agenda van de raadsvergadering staan, 
naast bovengenoemde onderwerpen, ook nog 
het raadsvoorstel over de Verordening op de 
werkgeverscommissie griffie Eijsden-Margraten 
2022 én het raadsvoorstel over de Verantwoor-
ding fractievergoeding 2020, 2021 en 2022 
kwartaal 1. 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 
Dialoogvergaderingen. Maar niet over besluiten 
waartegen bezwaar en beroep heeft open ge-
staan of open staat (zoals bestemmingsplannen 
en benoemingen). 
U kunt contact opnemen met de griffie over de 
mogelijkheden om in te spreken via 
griffie@eijsden-margraten.nl. Meldt u zich dan 
uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Dialoog-
vergadering (weekenden en feestdagen uitge-
zonderd).  

Dat betekent aanmelden voor:
• Dialoogvergadering ‘Samenleving’ uiterlijk 
 donderdag 6 oktober 19.00 uur.
• Dialoogvergadering ‘Leefomgeving’ uiterlijk 
 vrijdag 7 oktober 19.00 uur.

Volg de raad!
De raadsvergadering van 18 oktober kunt u 
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 
gemeenteraad@eijsden-margraten.nl. Heeft 
u andere vragen over bijvoorbeeld de raad en 
raadsvergaderingen? Stuur dan een bericht naar 
griffie@eijsden-margraten.nl. 

Hou jij van afwisseling en werk je graag in de buitenlucht?

Als medewerker buitendienst weet je 
van aanpakken en werk je graag in de 
buitenlucht. Je werk bestaat uit alle 
voorkomende taken die nodig zijn voor 
een verzorgde en veilige gemeente. 
Bij het werken in de buitendienst zijn 
klantgerichtheid, proactief reageren en 
gebiedskennis belangrijke aandachts-
punten. In veel gevallen ben je de eerste 
contactpersoon voor de inwoner. Je hebt 
dan ook goede communicatieve vaardig-
heden. 

Ben je geïnteresseerd?
Wil jij werken in een super collegiaal team en 
durf je de uitdaging aan? Kijk dan voor meer 
informatie en de sollicitatieprocedure op onze 
website www.eijsden-margraten.nl/vacatures.

Wij zoeken een nieuwe collega voor de buitendienst voor 36 uur per week (1,0 fte), schaal 5.



Geef uw mening over het nieuwe beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 
2023-2026 Maastricht-Heuvelland

Op 29 september 2022 is het nieuwe 
beleidsplan maatschappelijke ondersteu-
ning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland 
beschikbaar gesteld voor inspraak. 
De samenwerking Maastricht-Heuvelland 
op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning bestaat uit de gemeen-
ten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 
Maastricht, Meerssen, Vaals en Valken-
burg aan de Geul. Inwoners, advies-
organen en andere belanghebbenden uit 
deze gemeenten kunnen nu hun mening 
geven over het nieuwe beleidsplan.

Waar gaat het Wmo-beleid over?
Wmo staat voor de Wet maatschappelijke onder-
steuning. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat 
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. De gemeente geeft daarvoor maat-
schappelijke ondersteuning thuis via de Wmo. 

In het beleidsplan maatschappelijke ondersteu-
ning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland worden 
de gezamenlijke opgaven en beoogde resultaten 
vastgelegd. Het ‘beleidsplan maatschappelijke 
ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvel-
land 2023-2026’ volgt de ‘Toekomstagenda 
Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022’ op. 

Uw mening telt 
U kunt van 29 september tot en met 9 novem-
ber 2022 uw reactie geven op het beleidsplan 
maatschappelijke ondersteuning 2023-2026. 
U dient daarvoor het inspraakformulier te 
gebruiken. Zo ontvangen we alle reacties op 
dezelfde manier. En kunnen de gemeenteraden 
en colleges deze overzichtelijk ontvangen en 
beoordelen.   
Het concept beleidsplan maatschappelijke 
ondersteuning 2023-2026 Maastricht-
Heuvelland en het inspraakformulier vindt u op 
www.eijsden-margraten.nl/wmo. Het concept 
beleidsplan ligt tevens ter inzage in het ge-
meentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten. Ook 
het inspraakformulier kunt u in het gemeente-
huis ophalen.

De gemeenteraad heeft op dinsdag 
27 september de Verordening starters-
lening gemeente Eijsden-Margraten 2022 
vastgesteld. Een woningstarter krijgt 
hierdoor een starterslening als de koop-
som van de woning niet meer bedraagt 
dan 85% van de Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG)-norm. 

De  actuele norm is € 355.000. Dit  betekent dat 
de koopsom niet meer dan € 301.750 mag zijn. 
Als een woningstarter een bestaande woning 
koopt en verduurzaamt, geldt een maximale 
koopsom van € 319.855. 

Verhogen huidige koopsom
Hierdoor krijgen woningstarters in onze 
gemeente meer kans voor de aankoop van 

Bekendmakingen

een eerste woning. De starterslening is een 
aanvullende hypothecaire lening, waarop de 
NHG-voorwaarden gelden. Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 
toetst de aanvraag voor deze lening. 
Meer informatie over de starterslening vindt u 
op de website: www.svn.nl.   

Op 27 september jl. heeft de gemeente-
raad de Participatieverordening Eijsden-
Margraten vastgesteld. Participatie is 
een belangrijk thema dat hoog op de 
gemeentelijke agenda staat. Kabinet- 
Rutte III onderstreept de noodzaak. Zo 
heeft de ministerraad ingestemd met 
het wetsvoorstel ‘Wet versterking parti-
cipatie op decentraal niveau’. 
Dit wetsvoorstel verplicht gemeenten 

- op grond van artikel 150 Gemeentewet -
de voorgeschreven inspraakverordening 
te verbreden naar een Participatieveror-
dening.

Doel Participatieverordening
In de Participatieverordening van de gemeente
Eijsden-Margraten staan o.a. belangrijke 
thema’s zoals inwonersparticipatie, overheids-
participatie en inspraak. Ook het uitdaagrecht 

staat beschreven. Inwoners, ambtenaren, de 
raad, het college van B&W en de Werkgroep 
Burgerparticipatie hebben samen de Participa-
tieverordening ontwikkeld. Met deze participa-
tieverordening willen we de betrokkenheid van 
inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van beleid vergroten.

Beide verordeningen kunt u raadplegen via 
www.overheid.nl.

Groeiruimte voor het Savelsbos

In oktober gaat de gemeente aan de 
holle weg in Gronsveld richting het 
Savelsbos een dunning uitvoeren. Dit is 
een selectieve kapping om blijvende bo-
men meer ruimte te geven. En weer licht 
op de bosbodem te maken. Dit doen 
we om de natuurwaarde een impuls te 
geven.

In het najaar hebben de dieren het minst last 
van de werkzaamheden. Dassen en de zeldzame 
eikelmuis profiteren straks van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is 
de holle weg afgesloten voor alle verkeer. 

Verordening starterslening 2022 vastgesteld

Participatieverordening Eijsden-Margraten vastgesteld



Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat het ontwerp-
besluit voor het realiseren van 2 recreatie-
woningen op het perceel Bruisterbosch 4, 
6265 NK Sint Geertruid ter inzage ligt.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 

de Wabo vanaf 28 september 2022 gedurende 
6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het is 
mogelijk dat we u de stukken digitaal aanbie-
den. Voor inzage en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. 

Zienswijze
Tijdens deze termijn van zes weken dat het 

ontwerpbesluit ter inzage ligt kan door eenieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen worden 
ingediend.

De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan 
het college van burgemeester en wethouders. 
Een zienswijze kan niet worden ingediend langs 
elektronische weg (e-mail, sms, etc.), behalve 
per telefax op nr. 043 458 8400.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten,

Gelet op:
- Artikel 108 van de gemeentewet en het 
 bepaalde in de Verordening naamgeving en 
 nummering (adressen) gemeente Eijsden-
 Margraten 2011;
- Artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen 
 en gebouwen (BAG), waarin gemeenten 
 wordt opgedragen openbare ruimten vast te 
 stellen.

Besluiten:
1. Tot vaststelling van de openbare ruimte in 
 de dorpskern Sint Geertruid (Project Dorp-
 straat) met de volgende benaming: 

 De Hoeswej 

Overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
situatietekening.

2. Een dag na publicatie in het gemeenteblad 
 treedt dit besluit in werking.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 
30 augustus 2022.

Ontwerpbesluit voor het realiseren van 2 recreatiewoningen op het perceel Bruisterbosch 4, 
6265 NK Sint Geertruid

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de ontwerp-
omgevingsvergunning voor het verbouwen, 
van het rijksmonument Provincialeweg 30 
6255 NV Noorbeek ter inzage ligt.

De ontwerpbeschikking met bijbehorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo vanaf 6 oktober 2022 gedurende zes 
weken ter inzage. Voor inzage en nadere 
informatie kunt u contact opnemen met het 
KlantContactCentrum, telefoonnummer 
043 458 8488.

Tijdens die termijn van zes weken kunnen door 
belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
zienswijzen worden ingediend. Een zienswijze 
kan niet worden ingediend langs elektronische 
weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 
043 458 8400. Zienswijzen tegen de ontwerp-
vergunning kunnen worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders.

Eijsden-Margraten, 5 oktober 2022

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

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbouwen, van het rijksmonument Provincialeweg 30, 
6255 NV Noorbeek

Gemeente Eijsden-Margraten start 
een procedure om de Meezebroekweg 
in Eijsden af te sluiten. Dit heeft de 
gemeenteraad op dinsdag 27 september 
besloten.

De weg ligt op het bedrijventerrein Eijsden-
Noord, tussen de Industrieweg en de 
Schietkelderweg. 

De Meezebroekweg is niet in gebruik door ver-
keer maar wordt regelmatig gebruikt om afval 
illegaal te storten. De gemeente wil graag de 
grond verkopen aan de omliggende bedrijven. 
Belanghebbenden kunnen tot 8 november 2022 
hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij 
het college van burgemeester en wethouders. 
Daarna neemt de gemeenteraad een definitief 
besluit.

Onttrekken aan de openbaarheid Meezebroekweg Eijsden

Besluit tot het vaststellen van openbare ruimte (straatnaambesluit)




