
Uitgelicht:  welkom Sinterklaas

Zaterdag 12 november is het zover. 
Sinterklaas en zijn pieten komen naar 
Eijsden! Alle kinderen zijn dan om 15.00 
uur van harte welkom om de goedheilig-
man aan de Maasoever te verwelkomen. 
Ook het college van B&W is aanwezig. 
Burgemeester Sjraar Cox wenst namens 
het gemeentebestuur alle inwoners 
alvast een heel fijn sinterklaasfeest.

Stichting Sinterklaasfeest 
Eijsden-Margraten 
De stichting heeft ook dit jaar weer alles goed 
georganiseerd. Kijk voor meer informatie, kleur-
platen, leuke foto’s en filmpjes op de website 
www.sinterklaas-eijsden-margraten.nl.

Verkeersmaatregelen
Om alles veilig te laten verlopen zijn er verkeers-
maatregelen. In de Prins Bernhardstraat 2 en 2a 

Op woensdag 16 november is het 
Nationale Boomfeestdag. Met als doel 
om kinderen van basisscholen meer 
inzicht, kennis en begrip voor bomen 
mee te geven. Pim van de Weerdt van 
heemkundevereniging Grueles vertelt: 

Wat gebeurt er op de boomfeestdag?
“We gaan een stukje bos aanplanten op de 
Mostersberg aan de rand van het Savelsbos. 
In totaal gaan we 2600 kleine boompjes 
planten én een grote lindeboom.”

Wie gaat die bomen aanplanten?
“Dit doen ca. 55 kinderen van basisscholen 
uit Cadier en Keer en Gronsveld. Dit doen ze 
samen met de Vereniging tot Natuurbehoud 
uit Cadier en Keer (VTN). Ook gouverneur 
Emile Roemer van de provincie Limburg en 
onze burgemeester Sjraar Cox komen 
meehelpen. De kinderen hebben vooraf les 
gekregen van VTN en heemkundevereniging 
Grueles over de natuur en de eikelmuis.” 

Waarom de eikelmuis?
“De eikelmuis is het meest bedreigde 
knaagdier van Nederland en komt alleen voor 
in onze gemeente. De slaapmuis leeft in een 
gevarieerd landschap op de overgang van 
het bos en het kleinschalig cultuurlandschap. 
Door meer bos aan te leggen ontstaat er meer 
voedsel en schuilmogelijkheden. In het ‘Jaar 
van de Eikelmuis’ (2022) willen we gezamen-
lijk meer aandacht vragen voor dit prachtig 
diertje.”
De Boomfeestdag is een samenwerking met 
Staatsbosbeheer. Bezoek www.boomfeestdag.nl 
voor meer informatie.

Drie vragen aan
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geldt een tijdelijk parkeer- en stopverbod van 
07.00 tot 19.00 uur. De Prins Bernhardstraat, 
tussen de kruising Schoolstraat / Prins Bernhard-
straat / Wilhelminastraat / Diepstraat en de 
kruising Ursulinenstraat / Bernhardstraat /
Graaf de Liedekerkestraat sluiten we af voor 
alle verkeer van 14.30 tot 18.00 uur. Dit geldt 
natuurlijk niet voor voetgangers.

Klimaatvriendelijke tuin
Wilt u voordelig een groene en klimaat-
vriendelijke tuin? Dan is de stimuleringsregeling 
afkoppelen hemelwater misschien interessant 
voor u. Met simpele oplossingen en een 
gunstige subsidie kunt u uw tuin aanpassen.  
De stimuleringsregeling helpt voorkomen dat 
schoon water van regen, sneeuw of hagel 
onnodig in het riool terecht komt. Wateroverlast 
wordt hierdoor minder. 

Kijk voor meer informatie op www.eijsden-
margraten.nl/afkoppelenhemelwater. 

Overlast luchtverkeer
Heeft u last van luchtverkeer? U kunt dit melden 
bij: Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer 
(KICL) via www.kicl.nl/klacht-indienen/. U kunt 
ook bellen met het KICL via 043 365 2020. 
Daarbij is het van belang dat u de datum en het 
tijdstip van uw waarneming vermeldt.

Kort nieuws

In beeld: Grenzeloos Bocagelandschap

Zondag 6 november vierden we bij Hoeve 
de Peul (Noorbeek) het grensoverschrijdende 
Bocagelandschap: waarin groene lijnen als 
hagen, houtwallen en bomenrijen weides, 
velden en boomgaarden verbinden. Een 
online enquête en gesprekken laten zien 
dat onze liefde voor- en de verbondenheid 
met dit bocagelandschap groot is. Maar ook 
is er bezorgdheid over de toekomst ervan. 
Alle ideeën en opmerkingen nemen we mee 
in het visieproces voor de kandidatuur als 
grensoverschrijdend landschapspark.
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Werk in uitvoering: Reconstructie Cadier en Keer Noord

Het doel van de reconstructie Cadier en 
Keer Noord is om de openbare ruimte op 
een duurzame en toekomstbestendige
 manier in te richten. Met een nieuw riool-
stelsel en nieuwe verhardingen. 
Ook wordt extra groen toegevoegd om 
water langer vast te houden en hitte-
stress tegen te gaan. Daarnaast is het 
belangrijk dat de openbare ruimte veilig 
en toegankelijk is. En dat bewoners 
elkaar hier kunnen ontmoeten.

Naamswissel
De titel van dit project was: Buurtgerichte aanpak 
Cadier en Keer. Het college van burgemeester en 
wethouders vond de projecttitel te algemeen. 
Daarom is de nieuwe titel: Reconstructie Cadier 
en Keer Noord. 

Voortgang 
Eind juni 2022 waren er inloopavonden voor 
bewoners van het projectgebied. Bewoners 
konden het voorontwerp bekijken, vragen stellen 
en hun mening hierover geven. De reactie van de 
gemeente op de ontvangen vragen wordt voor 

de volgende inloopavond gepubliceerd op de 
website van de gemeente. 

Inloopavond definitief ontwerp 
De afgelopen periode is het ontwerp aangepast 
en verder uitgewerkt. Hierin zijn de reacties van 
bewoners verwerkt, Het definitieve ontwerp 
wordt tijdens een inloopavond gepresenteerd 
aan de bewoners. Zij kunnen dan de plannen 
bekijken, vragen stellen en reactie geven op het 
ontwerp. 
De inloopavond is op woensdag 23 november 
2022, tussen 18.30 en 21.00 uur. In Gemeen-
schapshuis ’t Keerhoes in Cadier en Keer. Er 
is geen vast programma. U kunt elk moment 
binnenlopen. 
Kunt u niet komen, maar wilt u toch meer weten 
over de plannen? Kijk dan op www.eijsden-
margraten.nl/cadier-en-keer

Planning
Eind 2022 wordt de ontwerpfase afgerond. In het 
eerste kwartaal van 2023 wordt via een aanbe-
stedingsprocedure een aannemer uitgekozen. De 
verwachting is dat de werkzaamheden starten 

in het tweede kwartaal van 2023 en worden 
opgeleverd eind 2024. Over de precieze planning 
wordt de omgeving geïnformeerd voordat de 
werkzaamheden starten. 
Vooruitlopend op de reconstructiewerkzaam-
heden zijn de afgelopen periode de netwerken 
van WML en ENEXIS vervangen. Ook is DELTA 
fiber gestart met de aanleg van glasvezel. Van-
wege de geplande reconstructiewerkzaamheden 
krijgt Cadier en Keer als eerste kern in gemeente 
Eijsden-Margraten glasvezel.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.eijsden-margraten.nl/cadier-en-keer. 
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar 
info@eijsden-margraten.nl. 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de ontwerp-
omgevingsvergunning het verbouwen van 
stallen tot 3 appartementen op het perceel 
Rijksweg 87 te Cadier en Keer en het verbod van 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
op het perceel kadastraal bekend CDR00, sectie 
B, nummers 1984 en 1912 en MGT02  sectie L 
nummer 462 ter inzage ligt.

Het verbouwen van stallen tot 3 appartementen 
op het perceel Rijksweg 87 te Cadier en Keer en 
het verbod van het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen op het perceel kadastraal bekend 
CDR00, sectie B, nummers 1984 en 1912 en 
MGT02  sectie L nummer 462 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 bestemmingsplan en zijn we voornemens 
de omgevingsvergunning 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 10 november 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.OVKOM6267AD87-ON01.

Tijdens deze termijn van zes weken dat het 
ontwerpbesluit ter inzage ligt kan door ieder-
een schriftelijk of mondeling zienswijzen wor-
den 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, 9 november 2022

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