
Een nieuwe burgemeester: wat vinden kinderen 
belangrijk?

Op initiatief van kinderkrant Jong043 
hebben leerlingen van vijf basisscholen 
nagedacht over wat ze belangrijk vinden 
bij een nieuwe burgemeester. Leerlingen 
van drie scholen hebben dat op 17 
oktober met wethouders Chris Piatek 
en Jan Weling besproken. Aansluitend 
namen de wethouders alle meningen 
van de scholen in ontvangst.

Zichtbaar en aandacht voor 
iedereen
De leerlingen vertelden dat ze het belangrijk 
vinden dat de nieuwe burgemeester contact 
maakt met de inwoners van Eijsden-Margraten. 
Vooral ook met de kinderen. Leerlingen willen 

Het is ‘Stoptober’, hét moment om 
even stil te staan bij het belang van 
een Rookvrije Generatie. Zo komt een 
wereld waarin kinderen volledig 
rookvrij kunnen opgroeien steeds 
dichterbij. Githe Clermonts, JOGG 
regisseur Eijsden-Margraten, vertelt: 

Van wie komt dit initiatief? 
“De beweging op weg naar een Rookvrije 
Generatie is een initiatief van de Hartstich-
ting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds 
vanuit de samenwerking Gezondheidsfondsen 
voor Rookvrij.” 
GGD Zuid Limburg en gemeente Eijsden-
Margraten hebben de ambitie deze beweging 
lokaal uit te rollen. 

Wat is het doel?
“De beweging wil rookvrij opgroeien vanzelf-
sprekend maken. Ieder kind dat geboren 
wordt moet de kans krijgen om volledig 
rookvrij op te groeien. De ambitie is dat er in 
2035 een Rookvrije Generatie is - kinderen 
die in 2017 geboren zijn, zijn dan 18 jaar. 
Deze kinderen groeien rookvrij op en gaan 
zelf niet roken.”

Wat doet Eijsden-Margraten aan 
Rookvrije Generatie?
“Eijsden-Margraten wil kinderen een gezonde 
en rookvrije leefomgeving bieden. Kinderen 
en jongeren beginnen gemakkelijker en eer-
der met roken als ze roken in hun omgeving 
zien. We hopen dat bijvoorbeeld door het 
plaatsen van borden dat mensen elkaar meer 
op hun gedrag durven aan te spreken.”

Drie vragen aan
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graag dat de burgemeester bewust omgaat met 
het klimaat. Ook goede speeltuinen en school-
pleinen zijn een punt van aandacht. Jan Weling: 
“Wij vonden het bezoek van de kinderen prettig 
en zeer nuttig. De meningen en wensen van de 
kinderen delen we vast en zeker met de vertrou-
wenscommissie.” 

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.  

Bladkorven voor overlast bladval
In de herfst plaatsen onze medewerkers van de 
buitendienst alle 65 beschikbare bladkorven.
De bladkorven staan waar veel gemeentelijke 
bomen staan en bladval voor overlast kan zor-
gen. De gemeente plaatst geen bladkorven voor 
overlast van bladafval van particuliere bomen.
Let op! De bladkorven zijn alleen voor bladafval. 
Bij constatering van misbruik wordt de betref-
fende bladkorf verwijderd. Op onze website 
www.eijsden/margraten/nieuws staat een 
overzicht van de locaties.

Kort nieuws

In beeld: Dag van het Grenzeloos bocagelandschap

We nodigen u graag uit op zondag 6 novem-
ber om te komen genieten van dit landschap 
en mee te denken hoe we er samen goed voor 
kunnen zorgen. U bent van 13.00 tot 17.00 uur 
van harte welkom bij Hoeve de Peul, Vroelen 
29 in Noorbeek.
Een middag met leuke activiteiten zoals een 
echte huifkartocht, een wandeling o.l.v. een 
gids, plant je eigen stukje bocage en nog veel 
meer! Deel je ideeën onder het genot van een 
kopje koffie, thee en vlaai.
Bekijk het programma op 
www.eijsden-margraten/nieuws.



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 belang-
rijk dat alle generaties, nu en in de toekomst, 
zich prettig voelen in onze leefomgeving. De 
gemeenten 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 samenvat-
ting 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 kernkwaliteiten
  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

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is 
door de minister uitgesteld van 1 januari 2023 
naar (zoals nu verwacht) 1 juli 2023. 
Dit betekent dat u bij de gemeente concept-
ontwerpbestemmingsplannen kunt indienen 

onder de huidige Wet ruimtelijke ordening 
(Wro). Dit geldt ook voor vergunningen op 
grond van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo). Tot wanneer u onder de 
Wro concept-plannen kunt indienen maken we 

op een later tijdstip bekend. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het 
team VVTH+. Dit kan via het algemene nummer 
043 458 8488 of via e-mail 
vvth@eijsden-margraten.nl.   

Uitstel inwerkingtreding van de Omgevingswet

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de ontwerp-
omgevingsvergunning voor het aanplanten van 
een bos op het perceel Groot Welsderweg en 
‘t Rooth ongenummerd Margraten ter inzage 
ligt.

Het aanplanten van een bos op het perceel 
Groot Welsderweg en ‘t Rooth ongenummerd 
Margraten past niet in het bestemmingsplan 
Cadier en Keer. Op grond van artikel 2.1, eerste 
lid, onder c en 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 
van de Wabo, wordt afgeweken van het bestem-
mingsplan en zijn we voornemens de omge-
vingsvergunning te verlenen. Hiervoor wordt de 
uitgebreide procedure gevolgd.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo vanaf 27 oktober 2022 voor 6 weken 
ter inzage in het gemeentehuis. We kunnen de 
stukken ook digitaal aanbieden. Voor inzage en 
nadere informatie kunt u contact opnemen met 
het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 
458 8488. Tevens zijn de  stukken digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met 
planid: NL.IMRO.1903.OVBUI6269ONG-ON01.

Tijdens deze termijn van zes weken dat het 
ontwerpbesluit ter inzage ligt kan door iedereen 
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.

Eijsden-Margraten, 26 oktober 2022

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

Ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanplanten van een bos op het perceel 
Groot Welsderweg en ‘t Rooth ongenummerd Margraten

Ter inzage: Rampbestrijdingsplan (RBP) Hoogwater Limburg 2023

De veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt 
bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 
van de Wet veiligheidsregio’s, op 
2 december aanstaande het herziene 
rampbestrijdingsplan Hoogwater 
Limburg wilt vaststellen.  
Het rampbestrijdingsplan beschrijft de 
manier waarop de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg en de Veiligheidsregio Limburg-
Noord optreden bij hoogwaterscenario’s 
die in de provincie Limburg kunnen voor-
komen. Door het rampbestrijdingsplan 
wordt ook geborgd dat alle overheden 
en andere betrokken organisaties op 
een doelmatige manier optreden en 
inwoners in veiligheid brengen bij een 
(dreigende) overstroming of het falen 
van een primaire kering.

Het huidige rampbestrijdingsplan Hoogwater 
Maas (2020-2023) van de Limburgse veilig-
heidsregio’s heeft nog een looptijd van één 
jaar. Het rampbestrijdingsplan is echter eerder 

geactualiseerd zodat de eerste leerpunten van 
de hoogwatercrisis van 2021 konden worden
verwerkt. Er is dus niet gewacht op het 
verstrijken van de wettelijke termijn. Hierdoor 
zijn de crisisorganisaties het komende hoog-
waterseizoen al beter voorbereid. Het plan 
wordt de komende tijd meerdere malen herzien 
om daarmee steeds beter voorbereid te zijn. 

Ter inzage
Voordat het bestuur van de veiligheidsregio 
het herziene rampbestrijdingsplan vaststelt zal 
het, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, gedurende een periode van zes 
weken ter inzage liggen. In het gemeentehuis 
aan het Amerikaplein 1 te Margraten kunnen 
geïnteresseerden en belanghebbenden tijdens 
openingstijden het rampbestrijdingsplan inzien.

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het 
herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 
29 november 2022 ingediend worden bij het 
bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

Na afloop van deze periode zal het bestuur van 
de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief 
besluit nemen, waarbij de ingediende ziens-
wijzen in de besluitvorming worden meegewo-
gen. 

Schriftelijke reacties
U kunt uw schriftelijke reactie tot en met 
29 november 2022 indienen bij:

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg
t.a.v. afdeling Crisisbeheersing en 
Rampenstrijding
Postbus 35
6269 ZG Margraten


