
Wethouder Gerry Jacobs over de begroting 2023

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

Liefde voor ons landschap
“Een slogan die ik steeds weer gebruik bij de 
opening van een tiny forest, een klein bosje, 
nabij de basisscholen. Want voor de jeugd geldt: 
“jong geleerd is oud gedaan”. Ons landschap is 
absoluut ons visitekaartje. De bloeiende 
akkerranden, de hagen, de graften, de fruit-
bomen en de koe in de wei, zorgen allen voor 
een kleinschalig, authentiek landschap, dat we 
moeten koesteren. 
Samen met onze boeren, natuurorganisaties en 
andere grondbeheerders onderhouden we dit 
landschap en gebruiken het om te ondernemen 
of te recreëren. Grote uitdagingen daarbij zijn 
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de landbouwtransitie, de biodiversiteit, de 
klimaatadaptatie en het stikstofdossier. 
Voor onderhoud en ontwikkeling gaan we 
een landschapsfonds inrichten. Particulieren, 
ondernemers of verenigingen kunnen daarbij 
via een cofinanciering bomen, hagen, enz. 
adopteren, of middels een gift dit landschaps-
fonds ondersteunen. Heb liefde voor ons 
landschap, dan kan de komende generatie er 
ook nog van genieten!”

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Eindejaarsactie KIEM  
Wegens succes zijn ze er weer: de einde-
jaars-kunstpakketten door de brievenbus! 
U ontvangt drie gesigneerde en genum-
merde werken van kunstenaars die wonen 
en/of werken in Eijsden-Margraten: 
Heidi Stegehuis-Ihle, Nadine de Burlett en 
Nathalie Brans. KIEM staat dan ook voor 
‘Kunst In Eijsden-Margraten’. 
Bestellen kan tot en met 11 december voor 
een symbolisch bedrag van € 25,-. 
Meer informatie leest u op: 
www.eijsden-margraten.nl/kiempakket.

De gemeente Eijsden-Margraten werkt 
achter de schermen voortdurend aan 
het verbeteren van de gemeentelijke 
website. “Wij willen onze bezoekers 
zo goed mogelijk informeren. Daarom 
gaan we nu ook de structuur en vorm-
geving aanpassen”, vertelt adviseur 
informatiemanagement Jonathan 
Berden. “Zo willen we onze inwoners 
nóg beter van dienst zijn”.

Wat is het uitgangspunt? 
“Bij het verbeteren van de website maken 
we gebruik van gegevens over bezoekers-
aantallen en zoekgedrag. We vinden het 
belangrijk dat inwoners via de website 
makkelijk zaken kunnen opzoeken en digitaal 
regelen.” De nieuwe website wordt dus 
makkelijker te gebruiken en beter ingericht 
op de onderwerpen waar onze inwoners en 
ondernemers naar zoeken. Ook de teksten 
gaan we eenvoudiger schrijven.”

Kunnen gebruikers ideeën aandragen?
“Graag zelfs. Want wat wilt u als inwoner, 
ondernemer vinden op onze website? U als 
gebruiker kan heel goed aangeven wat 
verbeterpunten kunnen zijn. Maakt u wel 
eens gebruik van onze website en heeft u 
ideeën of tips? Wij zijn benieuwd naar uw 
input.”

Hoe stuur ik mijn tip of idee?
“U kunt uw tips en/of ideeën mailen naar 
info@eijsden-margraten.nl o.v.v. nieuwe 
website. Alvast bedankt voor uw medewer-
king.” 

Besluit opschorting persoonslijst wegens vertrek naar een onbekend land:

Naam, voorletters Geboren  Uitgeschreven per
Akooij, van D. 10-10-2005 26-09-2022
Anthony, A-I.A. 25-07-2007 26-09-2022

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.

Staat uw naam hierboven of weet u waar deze 
perso(o)n(en) verblijft/verblijven, neem dan 
contact op met het KlantContactCentrum (KCC) 
van de gemeente Eijsden-Margraten via 



Geen afval in het riool 

Een goed werkend riool is belangrijk 
voor de volksgezondheid. Het afvalwater 
wordt gezuiverd, zodat het weer schoon 
terug de natuur in kan. U kunt zelf 
bijdragen aan een goed werkend riool. 
Gebruik het riool alleen waarvoor het 
bedoeld is: poep, plas en toiletpapier!

Er belanden veel andere dingen en stoffen in 
het riool die daar niet thuishoren. Dit verstoort 
het inzamel- en zuiveringsproces. Ook kan het 
riool hierdoor verstopt raken. Dit brengt de 
nodige extra (onderhouds)kosten met zich mee.

Vet, recycle het! 
Tijdens de feestdagen worden vaak gerechten 
gemaakt waarbij vetten, frituurvet en oliën wor-
den gebruikt. Gooi de resten van deze vetten en 
oliën niet in het riool. Verzamel het vet en de olie 
in de originele verpakking of in een lege plastic 
fles en breng dit naar het milieupark. 

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons online!

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

nietinhetriool.nl

Vezeldoekjes, billendoekjes  
en vochtige doekjes:  
in de afvalbak! 

Medicijnen: 
naar de apotheek! 

Vet, frituurvet en olie:  
in de vet-recyclecontainer! 

Chemicaliën en verf(resten):  
in de chemobox! 

Houd ons water schoon
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Houd ons water schoonAankondiging informatiebijeenkomst gemeente Visé (B) op woensdag 21 december

De gemeente Visé heeft een informatiebijeen-
komst aangekondigd over een milieu-effecten-
studie. Dit in het kader van een aanvraag 
omgevingsvergunning klasse 1 over een nieuw 
initiatief in Lixhe (B). Het betreft plannen voor 
de bouw en exploitatie van een consolidatiecen-
trum (samenvoegen van bedrijven) voor 
minerale afvalstoffen, met inbegrip van 
uitgraven grond, een verwerkingscentrum voor 
laguneslib, een centrum voor fysisch-chemische 
behandeling, een centrum voor biologische 
behandeling, de exploitatie van een waterzuive-
ringsinstallatie en ontwateringslagunes in Lixhe.
Het project is onderworpen aan een milieu-effect-
beoordelingsprocedure in grensoverschrijdend 
verband. 

De gemeenten Bitsingen, Oupeye, Wezet, 
Voeren (BE) en Eijsden-Margraten (NL) zijn 
aangeduid als mogelijk door het project getrof-
fen gemeenten. Enkel voor de eerste drie is een 
openbaar onderzoek nodig.

Informatiebijeenkomst 21 december
De gemeente Visé nodigt inwoners en andere 
belangstellenden uit voor een informatiebijeen-
komst op woensdag 21 december aanstaande. 
U bent om 18.00 uur welkom Salle de l’Union 
Saint Martin, Rue de Liège 39, 4600 Visé.

Doel van de informatiebijeenkomst
• De aanvrager krijgt de mogelijkheid zijn 
 project voor te stellen.
• Het publiek informeren en de mogelijkheid 
 geven opmerkingen en suggesties door te 
 geven betreffende het project.
• De nadruk leggen op specifieke zaken die aan 
 bod kunnen komen in de Milieueffectenstudie.
• Technische alternatieven voorleggen die de 
 aanvrager redelijkerwijs kan overwegen
 en waarmee men rekening kan houden in de 
 milieueffectenstudie.

Bijkomende inlichtingen over dit project kunt u 
aanvragen bij de heer Dimitri Descamps , 
Regionaal Commercieel Directeur van ENVISAN 
NV. Via Telefoon +32(0)476 25 0063 of e-mail: 
dimitri.descamps@envisan.com.

Reageren
Iedereen kan tot zaterdag 14 januari 2023 zijn 
opmerkingen, suggesties of verzoeken indienen. 
Dit om bepaalde punten van het project te 
benadrukken en technische alternatieven 
voorleggen die de aanvrager redelijkerwijs kan 
overwegen. En daarmee rekening houden bij 
het uitvoeren van de effectenstudie. 

U kunt dit schriftelijk doen door een brief te 
sturen naar het college van de gemeente Visé, 
Dienst Milieu en Beplanting, Rue de Mons 11, 
4600  Visé. Of u stuurt een e-mail naar 
mevrouw Laurence Blaffart via 
laurence.blaffart@vise.be. 
Zij stuurt hiervan een kopie naar de aanvrager 
en de auteur van de effectenstudie. 

Alle correspondentie wordt door het met de 
milieueffectenstudie belaste bureau verwerkt. 
De contactgegevens van de afzenders worden 
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Aanvraag omgevingsvergunning bouw consolidatiecentrum Lixhe (B)


