
Drie vragen aanUitgelicht: helpdesk voor veilig internetten

Hoe weet ik of ik online veilig kan beta-
len? WhatsApp-fraude, wat is dat? Hoe 
herken ik phishingmail? Is mijn telefoon 
goed beveiligd? Het platform Digitaal 
Veilig Limburg helpt u! 

Digitaal Veilig Limburg
Het platform Digitaal Veilig Limburg is een 
helpdesk voor alle inwoners en ondernemers in 
Limburg. Op www.digitaalveiliglimburg.nl kan 
iedereen terecht voor betrouwbare informatie 
over veilig internetten. 
Ook kunt u de helpdesk bellen via telefoonnum-
mer 085-0082791 (maandag tot en met vrijdag, 
van 9.00-16.00 uur). De telefonische helpdesk 
bestaat uit IT-studenten van Gilde Opleidingen 
en VISTA College. Zij krijgen ondersteuning 
van specialisten. Tijdens schoolvakanties is de 
telefonische helpdesk gesloten.

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.

Noodgeval? Bel de politie
De helpdesk van Digitaal Veilig Limburg is er 
niet voor noodgevallen. Mensen die slachtoffer 
zijn (of hiervan een sterk vermoeden hebben) 
van online criminaliteit zoals afpersing, diefstal 
of fraude, kunnen het beste direct met de politie 
bellen. 

De Investeringssubsidie duurzame ener-
gie en energiebesparing (ISDE) is nu voor 
meer mensen aantrekkelijk. Woningeige-
naren met de woning als hoofdverblijf 
kunnen vanaf 24 januari weer subsidie 
aanvragen voor het investeren in duur-
zame energie en energiebesparing. Be-
leidsmedewerker duurzaamheid Robbert 
Plass vertelt over de nieuwe regeling:

Wat is nieuw?
“U kunt nu ook subsidie aanvragen als u alleen 
één isolatiemaatregel heeft genomen. Deze 
maatregel moet u wel hebben genomen na 
1 april 2022. U krijgt dan ongeveer 15% van 
de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 
24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? 
Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste 
isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% 
van de isolatiekosten. Dit maakt het (verder) 
verduurzamen van je huis ook aantrekkelijk als 
je niet uitgebreid wilt of kunt verbouwen”.

Welke isolatiemaatregelen zijn er ?
“Met de ISDE kunt u subsidie aanvragen voor 
verschillende isolatiemaatregelen. Denk bijvoor-
beeld aan gevelisolatie, spouwmuurisolatie of 
isolerende kozijnpanelen in combinatie met 
HR++ glas. Ook methoden voor duurzame 
energie-opwek zoals een warmtepomp of 
zonneboiler zijn subsidiabel”. 

Waar vind ik meer informatie?
“Op de website van Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland www.rvo.nl staan de moge-
lijkheden, de subsidiebedragen en voorwaarden. 
Met deze nieuwe regeling is het dus mogelijk 
om per maatregel subsidie te ontvangen. Ook al 
neemt u later nog meer maatregelen.”

Op 26 januari is er van 15.00 tot 17.00 uur 
een gratis bijeenkomst in Stayokay Maastricht 
(Maasboulevard 101) over de mogelijkheden 
voor subsidies en leningen voor de verduur-
zaming van VvE’s. Experts geven u meer 
informatie over subsidies en leningen, de 
mogelijkheden, voorwaarden en hoe u hier als 
VvE gebruik van kunt maken.
Zo is bijvoorbeeld de oude ‘Subsidie energie-
besparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s' over-
gegaan in de ‘Subsidieregeling verduurzaming 

voor Verenigingen Van Eigenaars (SVVE)’. 
Daarnaast kunnen kleine VvE’s (2-8 woningen) 
een lening bij het Warmtefonds afsluiten.

Aanmelden 
De bijeenkomst is voor leden, bestuurders en 
beheerders van VvE’s in de regio Maastricht-
Heuvelland. Vooraf aanmelden is verplicht. 
U kunt u tot uiterlijk 22 januari aanmelden via 
ilona.van.den.esschert@gulpen-wittem.nl.  

Informatiebijeenkomst verduurzaming VvE’s

Holocaust Herdenking Op 27 januari - Holocaust Memorial Day - 
herdenken we wereldwijd de slachtoffers 
van de Holocaust. Op 27 januari 1945 werd 
concentratie- en vernietigingskamp Ausch-
witz door de geallieerden bevrijd. De Nazi’s 
vermoordden in dit kamp tijdens de Tweede 
Wereldoorlog miljoenen Joden, Roma en Sinti. 
In Nederland wordt elke laatste zondag van 
januari de Holocaust herdacht. Zondag 29 
januari is een uitzending van de NOS over de 
nationale Holocaust Herdenking:
11.05 - 12.30 uur, NPO 1 
17.45 - 18.11 uur, NPO 2
We mogen de lessen uit de geschiedenis niet 
vergeten zodat de Holocaust zich niet zal 
herhalen.Foto: Joods monument aan de Vroenhof in Eijsden



Omroep 3Heuvelland zoekt een nieuwe secretaris

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? 
Dat levert veel op! Een goed gevoel, een 
sociaal netwerk en nieuwe kennis en 
ervaring. Streekomroep 3Heuvelland is 
op zoek naar een nieuwe secretaris. Als 
secretaris:

• Regelt u de voorbereiding van de bestuurs-
 vergaderingen. U nodigt de deelnemers uit, 
 verzorgt het vergaderverslag en houdt de 
 actiepuntenlijst bij. 

• Organiseert en verleent u ondersteuning 
 bij bijeenkomsten van het bestuur met andere 
 geledingen binnen de omroep of daarbuiten.
• Verzorgt u de correspondentie met externe 
 partijen.
• Bewaakt u procedures en de geldende wet- 
 en regelgeving.
• Houdt u de ledenadministratie bij.

Het bestuur en de hoofdredacteur maken u 
graag wegwijs in de werkzaamheden en assiste-
ren u waar dat gewenst is.

Heeft u interesse? 
Dan bent u van harte welkom voor een kennis-
making onder het genot van een kop koffie of 
thee. 
Neem contact op via: info@3heuvelland.nl.

Op de hoogte blijven? Volg ons online!

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Wil jij leren spoorzoeken en sporen van dieren herkennen? 
Doe dan mee aan de gratis workshop dierensporen zoeken. 
Schrijf je snel in! 

Wie? 
Kinderen van 4 t/m 12 jaar

Wanneer? 
• Woensdag 25 januari van 14.30 - 16.00 uur voor kinderen van 
 4 t/m 7 jaar, inclusief begeleider per kind. 
• Woensdag 1 februari van 14.30 - 16.00 uur voor kinderen van 
 8 t/m 12 jaar. 

Waar?
Eijsder Beemden. We verzamelen op de grote parkeerplaats op de hoek 
van de Kasteellaan en de Trichterweg in Oost-Maarland. Trek stevige 
waterdichte schoenen aan en warme kleren die vies mogen worden en 
tegen een stootje kunnen. 

Aanmelden? 
Mail je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer vóór 23 januari 
naar jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl.  VOL=VOL.

Deze workshop wordt georganiseerd door het Centrum voor 
Natuur en Milieu Educatie (CNME) en het project Jeugd aan Zet! 
van gemeente Eijsden-Margraten.

Samen sporen van dieren zoeken!  


