Uitgelicht: bij (inbraak)verdachte situaties: bel 112

Drie vragen aan

U kent uw wijk het beste. Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet
in uw buurt thuishoren en veel aandacht
hebben voor woningen in de buurt, bel
dan direct de politie.
Bij spoed of heterdaad kan dit via 112
en anders via 0900 8844.

Kelly Schellings:

nieuwe wijkagent
gemeente Eijsden-Margraten
Wat doet een wijkagent?
“Ik ben samen met mijn mede-wijkagenten
Guus Lacroix, Esther Rutten en Cecile Tonnaer
verantwoordelijk voor de totale politiezorg
binnen Eijsden-Margraten. Ik richt me op de
aanpak van sociale problemen, maar ook op
zaken als overlast, criminaliteit, milieu en
verkeer. In samenwerking met collega’s van
de surveillancedienst, recherche, milieu en
jeugd, werk ik voortdurend aan het verbeteren
en vergroten van de veiligheid in uw wijk of
buurt.”

Waakzaam
Let erop hoe verdachte personen eruit zien en in
welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de
politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk en
kenteken van het eventuele voertuig. Door uw
melding kan de politie snel ter plaatse zijn en
inbrekers oppakken.

In beeld:
Diamanten huwelijk
Het echtpaar Boom- van Leipsig uit Gronsveld
vierde op 30 december 2019 hun 60-jarig
huwelijksfeest.
Burgemeester Dieudonné Akkermans heeft
het echtpaar bezocht en namens het gemeentebestuur gefeliciteerd.
Wij wensen het echtpaar een goede gezondheid en veel levensvreugde toe.
Foto: Ralph Sluijsmans

Bouwaanvragen worden in een openbare vergadering door de dorpsbouwmeester getoetst aan
de welstandscriteria. U kunt deze vergadering
bijwonen. De vergaderingen vinden iedere
donderdag plaats in het ‘Huis van de Burger’,
Amerikaplein 1 in Margraten.
Alle binnengekomen formele bouwaanvragen
worden gepubliceerd op de website:
www.overheid.nl en www.eijsden-margraten.nl.
Op deze manier kunt u zien dat een bouwaanvraag is ingediend en kunt u bij ons KlantContact

Hoe ben je bereikbaar
voor buurtbewoners?
“Buurtbewoners kunnen met problemen en
vragen bij mij terecht. Ik werk vanuit het
politiebureau in Valkenburg en ben zoveel
mogelijk in de wijk. Wij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 0900 8844 . U kunt ons ook
volgen via Facebook @politieheuvelland.
Bel voor spoedgevallen altijd 112.
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Kort nieuws
Vergaderingen welstand 2020

Waar voer je je werk uit
als wijkagent?
“Ik ben zo veel mogelijk in de wijk te vinden.
Ik ben graag aanspreekbaar voor de inwoners
van Eijsden-Margraten, want zij weten als
geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk.
Zij zijn de ogen en oren van de politie.”

Centrum telefonisch via tel. 043 458 8488 of
e-mail info@eijsden-margraten.nl informeren
wanneer een bouwplan door de dorpsbouwmeester wordt beoordeeld.

Verhuizen? Regel het digitaal
bij uw gemeente!
Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente
Eijsden-Margraten of naar het buitenland?
Dan kunt u dit snel en makkelijk met uw DigiD
regelen via de website:
www.eijsden-margraten.nl/Verhuizen.

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.dichtbijhetleven.nl
info@eijsden-margraten.nl
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do 08.30 – 17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835
Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

