
Uitgelicht: Begroting 2023 unaniem vastgesteld

Op donderdag 10 november 2022 keurde de gemeenteraad van Eijsden-Margraten de begroting 2023 
unaniem goed. U ziet hier welk bedrag ze vaststelden voor elk van de vijf prioritaire thema’s. Via de 
onderstaande QR-code kunt u voor elk thema de verdeling zien over de verschillende aandacht-
gebieden. De komende weken vragen we iedere week een bestuurder hoe zij dit geld willen inzetten. 

Wegens groot succes vindt dit jaar 
opnieuw de eindejaarsactie KIEM 
(Kunst In Eijsden-Margraten) plaats. 
Drie lokale kunstenaars laten inwoners 
genieten van kunst via brievenbus-
post. Zij maken ieder een werk in 
oplage waardoor er een gevarieerd
kunstpakket ontstaat. Er zijn 75 
pakketten te koop, met elk drie 
genummerde en gesigneerde werken. 
Maureen Bachaus, beleidsmedewerker 
Kunst & Cultuur vertelt ons meer:

Wat houdt KIEM in?
“KIEM is een groeiend platform voor kunste-
naars die wonen en/of werken in Eijsden-
Margraten. Via projecten zoals het kunst-
pakket willen wij kunst in onze gemeente 
stimuleren en breder onder de aandacht 
brengen. En tegelijkertijd ‘ontkiemt’ de kunst 
weer nieuwe ideeën bij het publiek.”

Welke kunstenaars doen mee?
“Heidi Stegehuis-Ihle uit Cadier en Keer, 
Nadine de Burlett uit Noorbeek en Nathalie 
Brans uit Maastricht dragen bij aan het kunst-
pakket. Een uiteenlopend gezelschap qua stijl 
en aanpak, voor een bijzondere kennismaking 
met lokale kunst.”

Hoe bestel ik het kunstpakket?
“Op www.kiempakket.nl bekijkt u voor-
beelden van werken én kunt u het pakket 
bestellen. Dit kan tot en met 11 december 
voor een symbolisch bedrag van € 25,-. 
Daarbij hanteren we de ‘fair practice code’; de 
kunstenaars ontvangen vanuit de gemeente 
een eerlijke vergoeding.”

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.

In beeld: Diamanten huwelijk in Noorbeek

Op 7 november vierden de heer en 
mevrouw Schreurs-Strythaegen uit Noorbeek 
een heel bijzonder huwelijk, namelijk hun 
diamanten huwelijk. Al zestig jaar aan 
elkaars zijde, wat een prachtige mijlpaal!
Burgemeester Sjraar Cox had de eer het 
echtpaar te mogen feliciteren namens het 
college van de gemeente Eijsden-Margraten, 
met een boeket bloemen en een streek-
productentas.

Foto: George Deswijzen

Wilt u meer informatie lezen over de begroting 2023? Scan dan de QR-code of ga naar 
https://qrco.de/bdUTFy.



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

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat het ontwerpbesluit 
voor het verbouwen van de stal tot levensloop-
bestendige woning, het omzetten van 
2 bedrijfswoningen in reguliere woningen en het 
opleggen van een spuitverbod op percelen 313, 
314 en 421 conform besluitvlak op de locatie 
Mheerderweg 65-67, 6262NE in Banholt ter 
inzage ligt.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende 
stukken liggen op grond van paragraaf 3.4 van 
de Wabo vanaf 16 november 2022 gedurende 
6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Wij 
kunnen u de stukken ook digitaal aanbieden. 
Voor inzage en nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het KlantContactCentrum, tele-
foonnummer 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.

Ontwerpbesluit voor het verbouwen van de stal tot levensloopbestendige woning, het omzetten van 
2 bedrijfswoningen in reguliere woningen en het opleggen van een spuitverbod op percelen 313, 314 en 421 
conform besluitvlak op de locatie Mheerderweg 65-67, 6262NE in Banholt

In tegenstelling tot de berichtgeving van 
9-11-2022 ligt het plan nog niet ter inzage.
De publicatie betreft de Ontwerp-omgevings-
vergunning voor 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. 
Wij informeren u als we dit plan opnieuw ter 
inzage leggen.  

Rectificatie Ontwerp-omgevingsvergunning Rijksweg 87 te Cadier en Keer

Op woensdag 2 november 2022 is het gewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplan Waterrijk 3 
Gronsveld gepubliceerd. In die publicatie staat 
een fout waardoor de link naar de website 
ruimtelijkeplannen.nl niet correct werkt. Vandaar 
dat het plan nu opnieuw wordt gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken, ter voldoening aan het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van de ge-
meente Eijsden-Margraten op 18 oktober 2022 
het bestemmingsplan Waterrijk 3 Gronsveld, 
gewijzigd heeft vastgesteld (planidenficatienum-
mer NL.IMRO.1903.BPLKOM11001-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 
hebben 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 
17 november 2022 tot en met woensdag 28 
december 2022 ter inzage in het gemeentehuis, 
Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in 
het bestemmingsplan kunt u contact opnemen 
met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 
14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde be-
stemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn 
tevens te raadplegen op onze website 
www.eijsden-margraten.nl en op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPLKOM11001-VG01.

Let op: het plan heeft betrekking op een gedeelte 
van de bestaande bebouwing. Indien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl wordt gezocht op 
het adres Waterrijk 3 Gronsveld, dan is enkel het 
ontwerpbestemmingsplan zichtbaar. Indien u 
het vastgestelde bestemmingsplan wilt zien, dan 
moet worden gezocht op de plannaam Waterrijk 
3 Gronsveld.

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, 16 november 2022

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

Rectificatie vastgesteld Bestemmingsplan Waterrijk 3 Gronsveld


