
Uitgelicht: Nationaal Schoolontbijt van 7 tot 11 november

In de week van het Nationaal School-
ontbijt schuiven kinderen in heel 
Nederland op school aan tafel voor een 
gezond ontbijt. Ook in Eijsden-Margraten 
wordt deze hele week op verschillende 
school- en opvanglocaties samen ontbe-
ten. Zo leren kinderen op een feestelijke 
manier hoe belangrijk het is om iedere 
dag gezond te ontbijten. 

Het Nationaal Schoolontbijt is net als het 
Burgemeestersontbijt een landelijk initiatief om 
aandacht te vragen voor een gezond en goed 
ontbijt voor iedereen. Dit landelijke initiatief 
geeft vijf redenen waarom gezond ontbijten zo 
belangrijk is: 

Met een QR-code kun je snel en mak-
kelijk informatie overbrengen. Bijvoor-
beeld een verwijzing naar een bericht 
of boodschap op een website. Het 
voordeel is dat u niet zelf het lange 
internetadres hoeft over te typen. 
Jimmy Brouns, adviseur Informatie-
management vertelt u meer:

Wat is een QR-code?
“QR is een afkorting van ‘Quick Response’, of 
‘snelle reactie’ en werkt zoals een streepjes-
code. De camera van een smartphone of 
tablet scant de QR-code en zet deze om in 
een URL. Vervolgens laat de browser van het 
apparaat de bijbehorende website zien.”

Hoe lees ik een QR-code?
“Als u met een smartphone de camera op de 
QR code richt, zal de telefoon voorstellen de 
pagina (URL) te openen. Zo kunt u snel en 
makkelijk een bericht lezen of een website 
bezoeken. Op oudere telefoons moet je daar-
voor eerst een QR lezer installeren.”

Is een QR-code gevaarlijk?
“Een QR-code op zichzelf is niet gevaarlijk, 
het gaat om de manier waarop we het 
gebruiken. Laat u niet verleiden om snel 
even te klikken maar lees altijd goed wat er 
op het scherm staat. Bent u slachtoffer van 
phishing met QR-codes? Doe dan aangifte bij 
de Politie. Meer weten? Scan onderstaande 
QR-code.”

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.

- Ontbijten geeft je energie.
- Ontbijten levert voedingsstoffen. 
- Ontbijten helpt de stoelgang.
- Ontbijten houdt je gezond.
- Ontbijten is lekker en gezellig. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.schoolontbijt.nl. Aan alle deelnemers, veel 
plezier en eet smakelijk!

Denk mee over de Lijn50 
Omgevingsvisie 
De omgevingsvisie is een visie die elke 
gemeente moet opstellen op grond van de om-
gevingswet. Wij willen ook u graag betrekken 
bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie.
Daarom organiseren wij bijeenkomsten op 8, 9
en 10 november voor inwoners uit Eijsden-
Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Denk mee 
over de toekomst van uw eigen leefomgeving! 
Uw input is belangrijk! Lees meer op 
www.eijsden-margraten.nl/omgevingsvisie.

Dag van het Grenzeloos 
Bocagelandschap
Zondag 6 november willen we graag met u 
bedenken hoe we goed kunnen zorgen voor dit 
landschap. 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! 
Samen ideeën delen onder het genot van een 
kopje koffie of thee en iets lekkers. 
Bekijk het programma op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Kort nieuws

In beeld: Verras uw mantelzorger 

Op 10 november is het de ‘Dag van de 
Mantelzorg’. Mantelzorg is erg belangrijk 
maar niet vanzelfsprekend. Daarom zetten 
we inwoners die zorgen voor een ander 
graag in het zonnetje! Ontvangt u mantel-
zorg en wilt u uw mantelzorger verrassen? 
Meld uw mantelzorger dan aan voor deze 
attentie: een tegoedbon voor een kop koffie 
of thee met wat lekkers! Doe de aanvraag 
vóór 10 november 2022 via 
simonettavaccari@eijsden.nl of telefoon-
nummer 06 2184 4313. Let op: u kunt zowel 
deze Mantelzorgattentie als de financiële 
bijdrage, het Mantelzorgcompliment 
aanvragen.



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

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Begrotingsvergaderingen van de raad op 8 en 10 november

Op 8 en 10 november zijn twee vergade-
ringen van de raad. Deze staan geheel in 
het teken van de Begroting 2023.

Op 8 november om 19.00 uur houden de fracties 
hun Algemene beschouwingen en kondigen 
moties en amendementen aan. Iedere fractie 
krijgt daarvoor een kwartier. 
Op 10 november om 13.30 uur antwoorden de 
leden van het college van B&W op de beschou-
wingen van de raad. Ook een deel van de belas-
tingmaatregelen voor 2023 staat op de agenda. 
Het tweede deel van de belastingmaatregelen 
2023 staat in december op de agenda. 
De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De agenda kunt u raadple-

gen op www.eijsden-margraten.nl/gemeenteraad  
of in de app Ibabs.

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

Volg de raad!
De vergaderingen van 8 en 10 november zijn ook 
te volgen via: www.eijsden-margraten.nl/raads-
vergadering.

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.

Fietser laat je zien!

Vraagt u zich wel eens af of u altijd wel 
zo goed zichtbaar bent voor andere 
weggebruikers? Fietsverlichting is er 
niet alleen voor uzelf maar zeker ook 
om gezien te worden. Bijvoorbeeld door 
automobilisten.

Het zicht van automobilisten is altijd minder 
dan van een fietser. Als het zicht slecht is door 
regen, sneeuw of tijdens de schemering ziet een 
automobilist een onverlichte fietser snel over 
het hoofd. Ieder jaar raken tientallen fietsers 
gewond omdat ze te weinig opvallen. 

De juiste verlichting
Goede verlichting en reflectoren op de fiets zijn 
noodzakelijk om gezien te worden door andere 
weggebruikers.
Als u in het donker of bij slecht weer overdag 
fietst, moet uw fiets wit of geel licht voorop 
hebben. En rood licht aan de achterkant. 
Ook reflectoren mogen niet ontbreken. Aan de 
banden zitten reflecterende stroken en aan de 
trappers gele reflectoren. Aan de achterkant van 

uw fiets hoort een rode reflector. Vaak zit deze 
aan de bagagedrager.

Zorg dat je opvalt
Tip 1 Zorg dat alle verlichting werkt en zet  
 deze ook aan zodra het nodig is.
Tip 2  Stem uw kleding af op het weer. Tijdens  
 mist en sneeuwval valt een felgekleurde  
 jas beter op dan een lichte jas.
Tip 3  In het donker of bij slecht zicht overdag 
 is een lichtgekleurde jas veiliger.
Tip 4  Bevestig reflectiemateriaal op uw rug-
 zak. Zo bent u bij het fietsen en ook 
 tijdens het wandelen beter zichtbaar.
Tip 5  Ook door reflecterende sierbandjes op 
 uw jas ziet een automobilist u eerder.

Diamanten huwelijk in Mesch

Op 26 oktober vierden de heer en 
mevrouw Nafzger-Kerstges uit Mesch 
een heel speciaal huwelijksjubileum, na-
melijk hun diamanten huwelijk. Al zestig 
jaar aan elkaars zijde, wat een prachtige 
mijlpaal!

Daar horen natuurlijk bloemen en een streek-
productentas namens de gemeente Eijsden-
Margraten bij. Locoburgemeester Jos Custers 
had de eer deze aan het jubilerende echtpaar te 
mogen overhandigen. 

Foto: George Deswijzen



Bekendmakingen

Sinds de uitbraak van het coronavirus kregen 
winkeliers vanaf april 2020 ruimere openings-
tijden op zondagen. Na een periode van ruim 
twee jaar heeft de gemeente de tijdelijke 

ontheffing sluitingsuur winkels op zondagen 
ingetrokken. Dit op grond van de Verordening 
Winkeltijden Eijsden-Margraten 2017. De 
openingstijden van winkels in Eijsden-Margraten 

zijn vanaf 16 oktober op zondagen weer 
van 10.00 tot 14.00 uur. Winkeliers in 
Eijsden-Margraten hebben hierover een brief 
ontvangen.

Tijdelijke ontheffing sluitingsuur winkeltijden op zondagen ingetrokken

Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:
•  Licora, J.P., geboren 01-01-1985, per 
 12 oktober 2022.
•  Semrane, I., geboren 21 april 2008, per 
 12 oktober 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 14043 
of 043 458 8488.

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

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Nieuwe locatie voor luiercontainers in Eijsden

Op een aantal locaties in onze gemeente staan 
luiercontainers. Deze containers zijn een extra 
service. U kunt hier gratis luierafval inleveren in 
een gewaarmerkte luierzak. 

Nieuwe locatie in Eijsden
De luiercontainers in Eijsden zijn pasgeleden 
verplaatst. De containers stonden op de locatie 
van brede school ‘Op de Cour’, maar veroor-
zaakten hier overlast. Daarom zijn de containers
nu verderop aan de Kramsvogel (richting 

Boomkensstraat) geplaatst. 
Wij weten nog niet of deze verplaatsing de 
juiste oplossing is voor de lange termijn. 
De verplaatsing van de containers heeft voor- 
en nadelen. Wij zoeken nog naar een structurele 
oplossing. Heeft u ideeën hierover? Stuur dan 
een mail naar info@eijsden-margraten.nl o.v.v. 
luiercontainer.  

Geen luiercontainer in de buurt? 
Als er bij u in de buurt geen luiercontainer staat, 

dan kunt u luiers ook naar het milieupark bren-
gen. U kunt dit afval hier gratis inleveren in een 
gewaarmerkte luierzak. Deze zijn te koop via
RD4 voor € 0,50 per stuk in een rol van 10 zakken.
Op www.rd4.nl/verkoop-inleverpunten-luier-
zakken leest u waar u deze luierzakken kunt
kopen. Ook kunt u luiers aanbieden samen 
met het restafval. Dit kan in uw eigen grijze 
container. Of in een ondergrondse container 
met behulp van uw milieupas. 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeenteraad van de 
gemeente Eijsden-Margraten op 18 oktober 
2022 het bestemmingsplan Waterrijk 3 Grons-
veld, gewijzigd heeft vastgesteld (planidenfica-
tienummer NL.IMRO.1903.BPLKOM1101-VG01).

Op 21 oktober 2022 is Gedeputeerde Staten 
van Limburg verzocht de bekendmaking van het 
besluit tot vaststelling eerder bekend te mogen 
maken dan op grond van artikel 3.8 lid 4 van de 
Wet ruimtelijke ordening is bepaald.
Op 24 oktober 2022 heeft Gedeputeerde Staten 
van Limburg aangegeven geen bezwaar te heb-
ben tegen een eerdere bekendmaking van het 
bestemmingsplan dan de in artikel 3.8, lid 4 Wro 
gegeven termijn.
 
Het bestemmingsplan Waterrijk 3 Gronsveld 
voorziet in het toevoegen van een woning in de 

bestaande bebouwing van het rijksmonument 
op het adres Waterrijk 3 Gronsveld.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 
3 november 2022 tot en met woensdag 14 
december 2022 ter inzage in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in 
het bestemmingsplan kunt u contact opnemen 
met het KlantContactCentrum, telefoonnum-
mer 14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde 
bestemmingsplan en de bijbehorende stukken 
zijn tevens te raadplegen op onze website www.
eijsden-margraten.nl en op http://www.ruimtelij-
keplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.
BPLKOM1101-VG01.

Belanghebbenden en andere (rechts)personen 
die tijdig een zienswijze bij het college naar vo-
ren hebben gebracht alsmede belanghebbenden 
die geen zienswijze naar voren hebben gebracht 
kunnen binnen de termijn van de terinzageleg-
ging tegen het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan beroep instellen. Beroep kan 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, 
tenzij binnen deze termijn - naast het indienen 
van beroep - een verzoek om een voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. In deze situatie wordt de werking van 
het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is 
beslist.
 
Eijsden-Margraten, 2 november 2022

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

Vastgesteld Bestemmingsplan Waterrijk 3 Gronsveld

De veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend 
dat zij op 2 december 2022 het herziene 
rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg wilt 
vaststellen. Daarom ligt het concept rampbe-

strijdingsplan voor een periode van zes weken 
ter inzage. Geïnteresseerden en belangheb-
benden kunnen tijdens openingstijden van 
het gemeentehuis het rampbestrijdingsplan 

Hoogwater Limburg lezen. U kunt het plan ook 
digitaal lezen via onze website 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Ter inzage: Rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg  


