
Eijsden-Margraten: begroting 2023  

De komende weken vertellen bestuur-
ders hoe zij denken over de vijf 
prioritaire thema’s uit de begroting 
2023. Deze week wethouder Jan Weling.

“Waarom moeilijk doen, als het 
samen kan” 
“Deze spreuk van ‘Loesje’ is exact wat bedoeld 
wordt met burger- en overheidsparticipatie. 
Met elkaar samen zaken oppakken om de 
lokale democratie te versterken. We - overheid 
en inwoners,  bedrijven en maatschappelijke 
instellingen -gaan samen oplossingen zoeken 
voor maatschappelijke problemen, hoe klein 
soms ook. 
Iedereen krijgt de mogelijkheid en daardoor in-
vloed op en zeggenschap over de eigen leefom-
geving. Waarbij de kwaliteit van gemeentelijk 
beleid én uitvoering (dienstverlening) verbetert, 
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omdat we deze steeds beter afstemmen op de 
wensen van de inwoners. 
In een notendop de centrale en eervolle taak 
die de gemeenteraad mij voor het komende 
jaar heeft gegeven en waaraan we samen met 
een team van zeer gemotiveerde en deskundige 
medewerkers gaan werken.”

Paspoort VK verplicht
Sinds 1 oktober 2021 kunt u alleen met een 
paspoort naar het Verenigd Koninkrijk (VK) 
reizen. Een identiteitskaart (ID-kaart) is niet 
meer geldig. Vraag tijdig uw paspoort aan bij de 
gemeente. Woonde u op of voor 31 december 
2020 in het VK, dan kunt u nog tot en met eind 
2025 uw ID-kaart gebruiken. 
Meer informatie leest u op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit.  

Militaire oefeningen
Van 22 tot en met 25 november is in onze 
gemeente een oefening van de Koninklijke 
Landmacht. Tijdens de  oefening zijn militaire 
voertuigen en een helikopter aanwezig. 
De militairen gebruiken geen (oefen)munitie. 
Ontstaat er door de oefening schade, dan kunt 
u dit melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer 
wanneer mogelijk kenteken, plaats, datum en 
tijd.

Kort nieuws

In beeld: Boomfeestdag 

Op 16 november staken meer dan 50 
kinderen van basisscholen uit Cadier en Keer 
en Gronsveld samen met de Vereniging tot 
Natuurbehoud uit Cadier en Keer (VTN) en 
stichting Grueles uit Gronsveld de handen 
uit de mouwen voor onze natuur. Op de 
Mostersberg en aan de rand van het Savels-
bos werden bomen aangeplant. In totaal 
2600 kleine boompjes planten én een grote 
lindeboom als herinnering. Ook gouverneur 
Emile Roemer van de provincie Limburg en 
onze burgemeester Sjraar Cox hielpen mee.

Onlangs heeft de gemeenteraad de 
begroting 2023-2026 vastgesteld. Om 
inwoners kennis te laten maken met 
deze begroting vertelt Johan Custers, 
beleidsadviseur financiën u meer.

Hoe kan ik de begroting raadplegen?
"Onze gemeente heeft een aparte website 
met uitgebreide informatie over de begro-
ting. Deze website, ook wel begrotingsapp 
genoemd, is voor iedereen toegankelijk en te 
bezoeken via 
https://eijsden-margraten.begrotingsapp.nl."

Wat kan ik op deze website vinden?
"Op deze site vindt u de Planning en Control 
producten van de gemeente Eijsden-
Margraten. Deze producten zijn vrij vertaald 
het huishoudboekje van de gemeente. Zo is er 
een programmabegroting, bestuursrapportage 
en een jaarrekening."

Wat is het doel?
"In de programmabegroting staat wat we de 
komende jaren uitgeven aan de verschillende 
taakvelden binnen de gemeente. De uitgaven
bevatten 5 prioritaire thema’s ook wel pro-
gramma’s genoemd. Met een bestuursrappor-
tage kunnen we, indien nodig, de programma-
begroting bijstellen. Dit kan in juli en in 
december. In de jaarrekening legt het college 
van burgemeester en wethouders verant-
woording af aan de raad over het gevoerde 
beleid en over de hieraan bestede kosten.
Zowel de begroting, bestuursrapportage als 
de jaarrekening bevatten de 3 belangrijkste 
vragen. Wat willen we bereiken? Wat gaan 
we ervoor doen? En wat mag het kosten?"



Op de hoogte blijven? Volg ons online!

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Vergaderingen van de raad  6, 7 en 13 december 

Op 6 en 7 december om 19.00 uur, 
zijn twee dialoogvergaderingen in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Deze 
vergaderingen zijn ter voorbereiding op 
de raadsvergadering van 13 december 
aanvang 19.00 uur. 

Op de agenda van de dialoogvergadering 
Leefomgeving van 6 december staan de volgende 
onderwerpen:
• Waterprogramma 2023-2027
• Tweede Bestuursrapportage 2022 

• programma 2 Landbouw, Landschap en 
 Plattelandseconomie, 
• programma 3 Duurzaamheid en Klimaat-
 verandering
• programma 4 Wonen en Leefomgeving
• paragraaf 3 Kapitaalgoederen
• paragraaf 7 Grondbeleid

• Ontwerp verklaring van geen bezwaar voor 
 het realiseren van een paardenstal op de 
 locatie Ingberweg 5 Margraten. 

Op de agenda van de dialoogvergadering 
Samenleving van 7 december staan de volgende 
onderwerpen:

• Legesverordening en OZB verordening
• Wijziging GR Omnibuzz
• Tweede Bestuursrapportage 2022

• programma 1 Kwaliteit van Leven
• programma 5 Bestuur en Dienstverlening

• Veiligheidsregio Zuid Limburg - Zienswijze 
 functioneel leeftijdsontslag.

Agenda raadsvergadering 13 december
Naast bovengenoemde onderwerpen zijn er ook 
vaste procedurele punten zoals het vaststellen 
van de besluitenlijst en de wijze van afdoening 
van de ingekomen post. 
De agenda’s zijn ook te raadplegen op 
www.eijsden-margraten.nl of in de app Ibabs.

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

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken tijdens 
de vergaderingen. Maar niet over besluiten waar-
tegen bezwaar en beroep heeft open gestaan 
of open staat (zoals bestemmingsplannen en 
benoemingen). 

U kunt contact opnemen met de griffie over de 
mogelijkheden om in te spreken 
(griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan 
uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering 
(weekenden en feestdagen uitgezonderd). Dat 
betekent:
• uiterlijk vrijdag 2 december 19.00 uur voor de 
 dialoogvergadering Leefomgeving.
• uiterlijk maandag 5 december 19.00 uur voor 
 de dialoogvergadering Samenleving. 
• uiterlijk vrijdag 9 december 19.00 uur voor de 
 raadsvergadering. 

Volg de raad!
De raadsvergadering van 13 december kunt u 
volgen via: 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering. 

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 contactgegevens van de 
raadsleden. Heeft u andere vragen over bijvoor-
beeld de raad en raadsvergaderingen? Stuur dan 
een bericht naar griffie@eijsden-margraten.nl. 

Bekendmakingen Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Voornemen opschorting persoonslijst 
wegens vertrek naar een onbekend land:
• Koenen, O.W.R. geboren op 20-03-1992 per 
 21-10-2022.

Besluit opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:
•  Abdi, M. geboren op 01-07-2004 per 
 26-09-2022.
• Licora, J.P., geboren 01 januari 1985 per 
 12 oktober 2022
• Semrane, I., geboren 21 april 2008 per 
 12 oktober 2022.

Staat uw naam hiernaast of weet u waar deze 
persoon verblijft, neem dan contact op met het 
KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente 
Eijsden-Margraten via 14 043 of 043 458 8488.
U kunt de gemeente ook mailen via 
info@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Project energiezuinige openbare verlichting 

Elk jaar vervangen we een gedeelte van 
onze openbare verlichting door energie-
zuinige armaturen. Ook de oude licht-
masten pakken we aan. Dit jaar zijn de 
werkzaamheden van 21 november tot en 
met 23 december. De volgende straten 
zijn aan de beurt:

Banholt: Bergstraat, Grote straat, Loverixplein, 
Mheerderweg, Molenweg, Pastoor Engelen-
straat, Pastoor Pendersstraat, Pastoor
Rohsstraat.
Bemelen: De Steeg, Schepenbank, Sint 
Antoniusbank, Sleutelweg.
Gronsveld: ’t Greuntsje, Burg. Van Laarstraat, 
Bounamstraat, Dokter Poelstraat, Graaf van 
Bronckhorststraat, Mathijs Roosenstraat, 

Rector Van de Boornstraat, Zeepweg.
Margraten: Aan de Fremme, Beatrixlaan, 
Concordiastraat, De Erk, In de Molt, Scheulder-
steeg, Termaar.
Mheer: Burg. Beckersweg.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? 
Stuur dan een bericht naar 
info@eijsden-margraten.nl of bel 043 458 8488.


