
Uitgelicht: Basisschool Sint Jozef schuift aan bij 
Burgemeestersontbijt

Begin oktober namen zo’n 200 basis-
scholen in Nederland deel aan het 
Burgemeestersontbijt. Zo ook  basis-
school Sint Jozef in Oost-Maarland! 

Goed, gezond én samen ontbijten
Een goed en gezond ontbijt is heel belangrijk 
voor een goede start van je dag. Om dat te 
benadrukken ontbeten leerlingen van groep 7-8 
van basisschool Sint Jozef samen met wethou-
ders Jan Weling en Chris Piatek in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Naast een goed en ge-
zond ontbijt vindt wethouder Jan Weling ‘samen 
ontbijten’ heel belangrijk. Daarom sloot ook zijn 
vrouw aan. Als kers op de taart speelden ze een 

Steeds meer maken we gebruik 
van het internet. Ook de gemeente 
Eijsden-Margraten communiceert via 
de digitale snelweg. Sinds juli 2015 
publiceren we alle officiële bekend-
makingen via www.overheid.nl. 
Joyce Reijnders, jurist en aanspreek-
punt vergunningen vertelt u meer.

Wat zijn officiële bekendmakingen?
“Dit zijn publicaties van o.a. lokale regel-
geving, aanvragen en verleende omgevings-
vergunningen, die direct invloed op uw buurt 
kunnen hebben”. 

Waar vind ik deze bekendmakingen?
“Op www.overheid.nl publiceren wij onze be-
kendmakingen. U denkt er misschien niet elke 
dag aan om op deze website te kijken. U kunt 
de bekendmakingen daarom ook gemakkelijk 
ontvangen via de gratis e-mailservice. U kunt 
zelf aangeven binnen een specifieke straal 
rondom uw woning, welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen. Zo kunt u lezen welke 
besluiten betrekking hebben op uw woon- en 
leefomgeving. Meld u vandaag nog aan via 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt of 
scan de QR code.” 

Waarvoor is de gratis e-mailservice?
“In de berichten die u via de e-mailservice 
ontvangt, staat bijvoorbeeld genoemd op 
welke dag een omgevingsvergunning is 
verleend (verzenddatum besluit). Die datum 
is belangrijk voor het bepalen van de termijn 
waarbinnen u bezwaar moet 
maken. Verder krijgt u meer 
zicht op wat zich allemaal in 
uw omgeving afspeelt.”

Drie vragen aan
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Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

leerzame gezondheidsquiz. 
Bakkerij Paulissen uit Cadier en Keer verzorgde 
het ontbijt én was tijdens de ochtend aanwe-
zig. Bedankt voor het heerlijke ontbijt en deze 
feestelijke, gezonde start van de dag!

Duurzaam wonen van dichtbij 
ervaren 
De Nationale Duurzame Huizen Route biedt al 
tien jaar inspiratie voor iedereen die zijn huis 
wilt verduurzamen. Meer dan 1.750 huiseigena-
ren delen online en offline hun ervaringen. 
Bekijk voorbeelden, lees ervaringen en stel 
online vragen aan huiseigenaren. Op 29 oktober 
en 5 november kunt u duurzame huizen bezoe-
ken tijdens de Duurzame Huizen Route 2022. 
Kijk voor meer informatie op 
www.duurzamehuizenroute.nl. 

Cittaslowmaand
In de Cittaslowmaand organiseren ambassa-
deurs en andere ondernemers allerlei activitei-
ten. Zo komt u bijvoorbeeld meer te weten over 
het ambacht van stroopstoken. Maak kennis 
met het leefgebied van de eikelmuis. Duik in de 
geschiedenis. Proef heerlijke streekproducten. 
Bekijk de restauratie van Kasteel Oost. Ga op 
ontdekkingstocht in een voedselbos. 

En er is meer! Bekijk het hele programma op 
www.eijsden-margraten.nl/cittaslow. 

Kort nieuws

In beeld: Bedank een 
mantelzorger met het 
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/
mantelzorgcompliment voor de voorwaarden. 
U kunt daar ook het aanvraagformulier 
invullen. Telefonisch vraagt u het aanvraag-
formulier aan bij de gemeente via 
043 458 8488.



Altijd up-to-date blijven? Volg ons online!
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Denk mee over de Lijn50 Omgevingsvisie

Reserveer één van de volgende data in 
uw agenda: 8, 9 of 10 november
U heeft er vast al eens over gehoord: de omge-
vingsvisie. Dat is een visie die elke gemeente 
moet opstellen op grond van de omgevingswet, 
die naar verwachting op 1 juli 2023 in werking
treedt. De omgevingsvisie beschrijft de maat-
schappelijke opgaven van een gebied en de 
kernkwaliteiten die we in dat gebied willen 
beschermen. In de omgevingsvisie worden veel 
belangen integraal afgewogen. De visie moet 
klaar zijn in 2024. 
We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk 
inwoners en experts betrokken worden bij de 
ontwikkeling van de visie. Want het is belangrijk 
dat alle generaties, nu en in de toekomst, zich 
prettig voelen in onze leefomgeving. De gemeen-
ten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals 
(gezamenlijk ook wel de ‘Lijn50 gemeenten’ 
genoemd) werken samen aan één gezamenlijke 
omgevingsvisie.

Er komt veel kijken bij het ontwikkelen van de 
omgevingsvisie en er zijn al veel stappen gezet. 
We willen u graag ook in deze fase opnieuw be-
trekken. Er worden bijeenkomsten georganiseerd 
op  8, 9 en 10 november voor alle inwoners uit 
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.

Bijeenkomsten
Dinsdag 8 november
Gemeente Gulpen-Wittem van 15.00 tot 17.00 
uur in het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 
12, 6271 DA Gulpen.

Gemeente Eijsden-Margraten van 19.00 tot 
21.00 uur in het Cultureel Centrum, Breuster-
straat 23, 6245 EG Eijsden.

Woensdag 9 november
Gemeente Vaals van 15.00 tot 17.00 uur en van 
19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis, Von 
Clermontplein 15, 6291 AT Vaals. 

Donderdag 10 november
Gemeente Eijsden-Margraten van 15.00 tot 
17.00 uur in Oos Heim, Clermontraat 10, 6269 
CE Margraten.

Gemeente Gulpen-Wittem van 19.00 tot 21.00 
uur in het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 
12, 6271 DA Gulpen.

Wat gaan we doen?
Tijdens deze bijeenkomsten nemen we u mee in 
3 ‘verhaallijnen ’. U kunt het zien als ‘ambities’ 
die naar voren zijn gekomen tijdens eerdere 
sessies met inwoners, medewerkers van de 
gemeenten en andere belanghebbenden. Deze 
zijn belangrijk omdat ze een samenvatting 

vormen van wat iedereen - die tot nu toe 
betrokken is geweest bij de visie - belangrijk 
vindt voor de toekomst. Wij willen graag van ú 
horen wat u van deze verhalen/ ambities vindt 
en zijn benieuwd naar uw ideeën. Hoe kunnen 
we deze verhalen/ ambities realiseren? We gaan 
graag samen met u in gesprek. Op deze manier 
proberen met elkaar keuzes te maken over de 
toekomst van dit gebied.

Aanmelden
Meld u aan voor een bijeenkomst via de web-
site https://omgevingsvisie-lijn50.ireporting.nl. 
Klik op het kopje ‘participatie’ en vul het aan-
meldformulier in. U kunt ook de QR-code (bij 
dit bericht) scannen. U komt dan meteen bij het 
aanmeldformulier. Of meld u aan door een mail 
te sturen naar info@omgevingsvisielijn50.nl. 
Vermeld de datum, het tijdstip en de locatie van 
de bijeenkomst die u wilt bezoeken. Aanmelden 
kan tot en met vrijdag 4 november. Denkt u met 
ons mee? U bent van harte welkom!

Meer informatie
Alle ontwikkelingen rondom 
de omgevingsvisie van de 
Lijn50 gemeenten kunt u 
vinden op de website: 
https://omgevingsvisie-lijn50.ireporting.nl. 
Verder vindt u op deze site:

• Een duidelijk overzicht van de kern-
 kwaliteiten van deze regio
• De drie verhaallijnen die duidelijk maken wat 
 inwoners, de gemeenten en andere belang-
 hebbenden belangrijk vinden. (Deze verhalen 
 komen terug tijdens de bijeenkomsten in 
 november).



Bekendmakingen

Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:

• Sweetnam, J.E. geboren op 20-08-1986 per 
   03-10-2022.

Staat uw naam hiernaast of weet u waar 
nevenstaande persoon verblijft, neem dan 
contact op met het KlantContactCentrum (KCC) 
van de gemeente Eijsden-Margraten via 14 043 
of 043 458 84 88.

U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl. Meer informatie 
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Ondermijnende jeugdcriminaliteit

Ondermijnende jeugdcriminaliteit is een 
vorm van ondermijnende criminaliteit. 
Dit betekent de vermenging van de 
onderwereld met de bovenwereld. 

Deze vermenging kan zich op veel manieren 
uiten. Denk hierbij aan: drugscriminaliteit, 
zorgcriminaliteit, mensenhandel etcetera. 
Ondermijning is dan ook een gezamenlijk maat-
schappelijk probleem. Bij jeugdige ondermijning 
worden jongeren geronseld om mee te werken 
aan ondermijnende activiteiten. Een aantal 
voorbeelden hier van zijn:
• Drugs dealen / runnen
• Drugs knippen / maken
• Op de uitkijk staan voor politie
• Geldezel (bankpas en pincode afgeven / 
 witwaspraktijken
• Loverboy problematiek
• Meewerken aan mensenhandel

Jongeren worden (soms al in groep 8) de onder-
mijnende criminaliteit ingelokt, soms met mooie
beloftes (snel veel geld verdienen, mooie spul-
len), maar soms ook onder dwang of bedreiging.
Het ronselen gebeurt zowel offline als ook 
online via social media. Eenmaal in de ondermij-
nende criminaliteit begint het vaak met simpele 
klusjes, maar al snel wordt er van de jongere 
verwacht dat deze steeds zwaardere vergrijpen 
gaat plegen.  

Campagne Crimitest 
Uw gemeente werkt samen met het RIEC 
(Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) 
Limburg om ondermijnende jeugdcriminaliteit 
te voorkomen en perspectief te bieden aan 
jongeren die in de criminaliteit zijn beland. Ook 
loopt sinds het begin van het jaar een online 
preventieve campagne, die gericht is op jonge-
ren en hun ouders / verzorgers. De campagne 

heet Crimitest. Deze bewustwordingscampagne 
geeft op een leuke manier aandacht aan het 
onderwerp en nodigt jongeren en ouders uit om 
te testen hoe goed zij bestand zijn tegen / op 
de hoogte zijn van criminaliteit. Crimitest is te 
vinden via www.crimitest.nl. 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? 
Neem dan contact op met uw gemeente, de 
politie, uw huisarts of neem (anoniem) contact 
op met Meld Misdaad Anoniem via 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

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 don-
derdag 20 oktober 2022 tot en met woensdag 30 
november 2022 het ontwerp bestemmingsplan 
Dalestraat 64A Banholt (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1903.BPKOM6262NN64A-ON01) voor 
een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 te Margraten. Het ontwerp 
bestemmingsplan betreft het omzetten van de 
bedrijfswoning naar een reguliere woning.

Voor inzage in het ontwerp bestemmingsplan 
kunt u contact opnemen met het KlantContact-

Centrum, telefoonnummer 14 043 of 
043 458 8488. Het ontwerp bestemmingsplan is 
tevens te raadplegen via de website 
www.eijsden-margraten.nl en op www.ruimtelij-
keplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.
BPKOM6262NN64A-ON01

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

Eijsden-Margraten, 19 oktober 2022 

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits 

De burgemeester Sjraar Cox

Ontwerp bestemmingsplan Dalestraat 64A Banholt

Wat maakt Grenzeloos bocagelandschap volgens jou uniek?

Het landschap van ons Heuvelland lijkt 
veel op het landschap van de Belgische 
Voerstreek en het Land van Herve. 
De hagen en bomenrijen rond weides 
en velden zijn opvallende lijnen die het 
landschap vormen. We noemen 
Grenzeloos bocagelandschap (ook wel 
coulissenlandschap genoemd).
Urgente, grensoverschrijdende uitdagingen 

zoals de hoogwaterproblematiek en het verdwij-
nen van typische landschapselementen willen 
wij -Eijsden-Margraten- samen met de gemeen-
ten Gulpen-Wittem, Vaals, Voeren, Plombières, 
Aubel en Dalhem meer gezamenlijk aanpakken. 
Met een toekomstige erkenning als landschaps-
park ‘Grenzeloos bocagelandschap’ willen we 
samen lokale inwoners, boeren, grondeigena-
ren en ondernemers helpen om goed voor het 

landschap te zorgen.
Wat maakt Grenzeloos bocagelandschap 
volgens jou uniek? Hoe kunnen we er samen 
goed voor zorgen? Laat het ons weten door een 
korte enquête vóór 
6 november in te vullen. 
Bezoek onze website 
www.eijsden-margraten.nl/
nieuws of scan de QR-code.


