
Eijsden-Margraten: begroting 2023

De begroting 2023 is vastgesteld. 
Wethouder Chris Piatek licht kort toe 
wat hij gaat doen en wat inwoners gaan 
merken.

Preventie loont 
"Rapporten en ervaringen laten zien dat preven-
tie loont. Ik geloof zelf ook in ‘Positieve Gezond-
heid’. Het preventieprogramma dat ons leert 
zien wat wèl mogelijk is, al laat je gezondheid 
niet alles toe. Niet door betutteling maar door je 
bewust te worden.

Aandacht gaat ook uit naar stimulering van 
sport en beweging met fijne sportaccommoda-
ties en buitenruimte. Want als je lekker in je vel 
zit, vaart je geest er wel bij. Dat geldt ook voor 
JOGG: een gezonde jeugd heeft een gezonde 
toekomst. 

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.

Financiële zorgen helpen niet. Daarom infor-
meren we inwoners over de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening. Deze helpt bij (oplopende) 
schulden. Stille armoede pakken we aan. 
Samen, door initiatieven te verenigen, naar 
elkaar om te kijken en te signaleren. Want ook 
hier geldt: preventie loont."

Berichten over uw buurt
Wilt u makkelijk en snel regionale en lokale 
bekendmakingen ontvangen? Schrijf u dan in 
voor de gratis e-mailservice bekendmakingen. 
Hiermee ontvangt u besluiten en andere berich-
ten die gemeenten, provincies en waterschappen
via Overheid.nl publiceren. U kunt het type 
bericht instellen en van welke organisatie u 
deze berichten wilt ontvangen. Ga naar 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.  

Dobbelsteynstraat  Margraten 
tijdelijk afgesloten
Binnenkort zijn er werkzaamheden in de 
Dobbelsteynstraat. Enexis werkt aan de stroom-
voorziening en WML aan de waterleiding.
Daarom sluiten we de straat van dinsdag 6 
t/m vrijdag 9 dec voor alle verkeer. Het verkeer 
wordt door middel van borden omgeleid. 
Voor informatie kunt u bellen met de heer 
J. Gubbels van Enexis via 06-5420 0244.

Kort nieuws

In beeld: briljanten 
huwelijk in Termaar  

Het echtpaar Bergsteijn-Huijnen uit Termaar 
vierde op 20 november 2022 hun 65-jarig 
huwelijksfeest.
Burgemeester Sjraar Cox heeft het echtpaar 
bezocht en hun namens het gemeente-
bestuur gefeliciteerd. Wij wensen de heer 
en mevrouw Bergsteijn-Huijnen een goede 
gezondheid en veel levensvreugde toe.

Foto: George Deswijzen

Ook gemeente Eijsden-Margraten 
tekende op 17 november de gezamen-
lijke aanpak: de Intentieverklaring 
Voldoende Zoetwater. Wethouder 
Mark Gerritsen van o.a. Klimaat en 
Waterbeheer vertelt: 

Waarom is deze Intentieverklaring?
“Het klimaat verandert, waardoor we vaker te 
maken krijgen met droogte. Wij kunnen niet 
zonder (zoet)water. Of het nu om drinkwater 
gaat of water voor de natuur, landbouw en 
industrie. Water hebben we nodig. Daarom 
moeten verschillende partijen intensief en 
samen aan de slag.”

Wat gaat er gebeuren?
“De gevolgen van droogte willen we zoveel 
mogelijk voorkomen en de beschikbaarheid 
van voldoende schoon zoetwater borgen. 
Diverse partijen zijn afhankelijk van elkaar. 
Het is dan ook een collectieve verantwoor-
delijkheid. Samen kunnen we oplossingen 
bedenken. Hoe en wat we kunnen doen tegen 
de toenemende droogte. En zorgen voor een 
evenwicht tussen aanbod van en vraag naar 
water.”  

Wie doen hieraan mee?
“De intentieverklaring is ondertekend door 
o.a. de Provincie, Waterschap en gemeen-
ten. Maar ook wij allemaal als dagelijkse 
gebruikers van water kunnen helpen. Zo 
heeft de gemeente Eijsden-Margraten de 
stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. 
Dit helpt voorkomen dat schoon hemelwater 
van regen, sneeuw of hagel onnodig in het 
riool terecht komt. Laten we samen zuiniger 
omgaan met water. Want elke druppel telt!”  



Op de hoogte blijven? Volg ons online!

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Gouden huwelijksparenconcert 2022

Op vrijdag 25 november jl. vierde 
gemeente Eijsden-Margraten het gouden 
huwelijksparenconcert in gemeenschaps-
huis Oos Heim in Margraten. 
Alle 50-jarige huwelijksparen van 2022 
kregen een uitnodiging. Onze gemeente 
telt dit jaar 115 gouden huwelijksparen!

Memorabele dag 
Het concert had een mooi en gevarieerd pro-
gramma. Harmonie en Klaroenkorps Amicitia uit 
Banholt  o.l.v. de dirigenten Frans Bemelmans en 
Michèl Smeets voerden de muziekstukken uit. 
Met vocale medewerking van Dyanne Sleijpen 
zorgden zij voor een sfeervolle middag. 
Onze gouden huwelijksparen genoten met volle 
teugen van deze speciaal voor hun georgani-
seerde dag. Het was een gezellig samenzijn én 
natuurlijk een prachtig concert!

Verhuisbericht

Sinds 1 juli jongstleden vangt onze 
gemeente Oekraïense vluchtelingen op. 
Dit doen we in het achterste deel van 
het klooster in Rijckholt. De gemeente 
kon deze vleugel van het klooster aan 
de Voerenweg tijdelijk huren van zorg-
aanbieder Wonen Plus. Het huurcontract 
stopt op 31 december 2022. Wonen Plus 
start op 1 januari 2023 met de verpleeg-
huiszorg voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Bijzondere zorg waar 
deze vleugel voor is bedoeld. 

Warm welkom
De opvang van de Oekraïense vluchtelingen in 
Rijckholt is uitstekend gegaan. De vleugel was 

prachtig verbouwd. Bewoners hebben daar-
door gebruik kunnen maken van fijne, prettig 
ingerichte studio’s. De mooie tuin en grote 
gezamenlijke ontspanningsruimte werden volop 
gebruikt. Men kon er ontspannen en er vonden 
allerlei activiteiten plaats. Denk aan een BBQ op 
de nationale feestdag van Oekraïne, taallessen
of voorlichtingsbijeenkomsten. De buurt en 
vrijwilligers waren warm en betrokken. Hun 
gastvrijheid en inzet zijn erg belangrijk geweest 
voor het slagen van de opvang.

Herhuisvesting 
In totaal wonen nu 43 Oekraïense vluchtelingen 
in Rijckholt - 30 volwassenen en 13 kinderen. 
Deze zullen allemaal moeten verhuizen nu het 
huurcontract in Rijckholt afloopt.

Gelukkig is het ons gelukt om alle bewoners 
goede vervolghuisvesting aan te bieden in onze 
eigen gemeente. Een groot deel van hen kan 
terecht in Hotel Groot Welsden in Margraten. 
Een paar andere gezinnen gaan naar vakantie-
appartementencomplex PaNOORama in 
Noorbeek of naar The Abbey in Cadier en Keer. 
Op deze laatste locatie verblijft nu ook al een 
grotere groep vluchtelingen. 

Voor de feestdagen
Zoals het nu uitziet vindt de verhuizing plaats 
half december 2022. We zullen er in ieder geval 
voor zorgen dat alle vluchtelingen van Rijckholt 
zich voor de feestdagen op hun plek voelen in 
hun nieuwe onderkomen.



Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten maken bekend dat de volgende 
beschikking ter inzage ligt voor het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor: het verbouwen, 
van het rijksmonument, Provincialeweg 30, 
6255 NV Noorbeek.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van terinzagelegging van het besluit een 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Limburg, 
Sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ 
Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen 
bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/besuursrecht. Daar-
voor moet u wel beschikken over een elektroni-

sche handtekening (DigiD). Op bovengenoemde 
website vindt u de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift moet worden 
ondertekend en ten minste te bevatten: de naam 
en adres van de indiener; de dagtekening; een 
omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep/verzoek is gericht en de redenen van het 
beroep/verzoek.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de 
publicatiedatum, in het gemeentehuis ter 
inzage. We kunnen de stukken ook digitaal aan-
bieden. Voor inzage en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488.

Geen schorsende werking
Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit wil zeggen dat het 
besluit waartegen u beroep heeft ingesteld, 
blijft tenminste geldig totdat over uw beroep is 
beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een 
zogenoemde voorlopige voorziening vragen. 
Dat is een spoedprocedure waarmee het 
genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrok-
ken en/of andere maatregelen kunnen worden 
getroffen. 

Beschikking omgevingsvergunning voor het verbouwen van het rijksmonument, 
Provincialeweg 30, 6255 NV Noorbeek.

Als onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord 
is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur vast-
gesteld. Daarin is opgenomen dat de ontwikke-
ling van laadinfrastructuur geen belemmering 
mag vormen voor de groei van het aantal 
elektrische auto’s. De provincies Noord-Brabant 
en Limburg zijn daarom voor het plaatsen en de 
exploitatie van slimme laadinfrastructuur een 
contract aangegaan met Vattenfall. Ook de 
gemeente Eijsden-Margraten neemt daaraan 
deel.

Met betrekking tot de in onze gemeente 
voorgenomen laadlocaties heeft van 1 t/m 22 
augustus 2022 een uitgebreide burgerparticipa-
tie plaatsgevonden. De ingekomen reacties zijn 
meegewogen t.a.v. eventuele aanpassingen en 
de uiteindelijke plaatsbepalingen. 

Er worden 40 extra parkeerplaatsen aangewe-
zen voor het opladen van elektrische voertuigen. 
Dat gebeurt via een verkeersbesluit.

Inzage
Het verkeersbesluit wordt op 1 december 2022 
bekend gemaakt in De Staatcourant en is in te 
zien via http://www.officiele-bekendmakingen.nl.
Bovendien ligt het besluit vanaf die datum 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie van 
het KlantContactCentrum in het gemeentehuis. 
Belanghebbenden kunnen tijdens de zes weken 
schriftelijk bezwaar aantekenen bij burgemees-
ter en wethouders van Eijsden-Margraten, 
Postbus 10, 6269 ZG Margraten. 

Verzamelverkeersbesluit 
Reservering parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Mar-
graten maken bekend dat de ontwerp-om-
gevingsvergunning voor het slopen van de 
bestaande vakantiewoning en het bouwen van 
2 woningen voor permanente bewoning op het 
perceel Mheerelindje 2A, 6255 NG Noorbeek ter 
inzage ligt. 

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 omgevingsvergun-
ning 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 1 december 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.OVBUI6255NG2A-ON01.

Zienswijze
Tijdens de termijn dat de 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, 23 november 2022

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

Ontwerp-omgevingsvergunning, Mheerelindje 2A, 6255 NG in Noorbeek



Gratis workshop 
'hiphop dansles' voor de jeugd!

Vanuit het project Jeugd aan Zet! organiseren 
we samen met Dansschool Reality een super leuke 
hiphop dansles. Lijkt je dit leuk? Dit is je kans! 
Brahim leert je de kneepjes van het vak. 

Wanneer: woensdag 7 december 2022
Tijd:  15.00 tot 16.00 uur voor kinderen van 4 t/m 8 jaar 
Tijd:  16.00 tot 17.00 uur voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
Waar:  D’n Druimer, Rijksweg 258 in Eijsden.

Inschrijven? 
Mail vóór 6 december je naam, leeftijd, woonplaats 
en telefoonnummer naar: 
jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl.
Schrijf je snel in, want vol = vol!

Eindejaarsactie KIEM: 
kunst in de brievenbus

Wegens groot succes vindt dit jaar opnieuw de 
eindejaarsactie KIEM (Kunst In Eijsden-Margraten) 
plaats. 

Drie lokale kunstenaars laten u genieten van kunst via 
brievenbuspost. Heidi Stegehuis-Ihle uit Cadier en Keer, 
Nadine de Burlett uit Noorbeek en Nathalie Brans uit 
Maastricht maken ieder een werk in een beperkte oplage. 
Zo ontstaat er een gevarieerd kunstpakket. 

Op www.kiempakket.nl kunt u t/m 11 december een pakket 
bestellen voor een symbolisch bedrag van €25,-. 
Er zijn 75 pakketten te koop, met elk drie 
genummerde en gesigneerde werken. 

De inhoud van het pakket is een verrassing. Daarom alvast dit voor-
proefje van werken van de kunstenaars.


