Uitgelicht: Raadsvergaderingen 3 en 18 februari 2020

Drie vragen aan

Op 3 februari 2020, aanvang 19.00 uur, heeft de
gemeenteraad een beeldvormende vergadering in
het Huis van de Burger in Margraten.
Op 18 februari 2020, aanvang 19.30 uur, een
oordeelsvormende en aansluitend een besluitvormende vergadering.

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitvoering van haar taken en werkzaamheden. De raadsgriffie is het centrale
aanspreekpunt voor de gemeenteraad
en een onafhankelijk onderdeel van de
gemeente. Raadsgriffier Marc Verbeet:

Op de agenda staan:
• Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz;
• Groenbeleidsplan Eijsden-Margraten 2020;
• Aanwijzingsbesluit griffier en vervangers.
Voor de volledige agenda’s kijk op
www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in de
beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Kijk op onze website voor de inspraakregels.

Volg de Raad!
Via de website www.eijsden-margraten.nl/
bestuur/gemeenteraad kunt u alle raadsstukken
raadplegen en de vergaderingen live beluisteren.

Inloggegevens app Ibabs:
Site ‘eijsden-margraten.nl/bestuur/gemeenteraad’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’.

In beeld: Herdenken met
Levenslicht
Bij het Joods monument aan de Vroenhof
in Eijsden werden zondag 26 januari de Holocaust slachtoffers herdacht met het monument
Levenslicht. Levenslicht, een kunstwerk van
Studio Roosegaarde, is onderdeel van een
project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei
en nog tot 3 februari te zien in het Huis van
de Burger, Amerikaplein 1 in Margraten
(tijdens de reguliere openingstijden).
Foto: Ralph Sluijsmans

Voornemen opschorting persoonslijst wegens
vertrek naar een onbekend land:
Per 14-01-2020, Nock, S.S. geboren op 21-052004.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact
op met het KlantContactCentrum (KCC) van de
gemeente Eijsden-Margraten via 043 458 84 88

Is de raadsgriffie ook voor inwoners?
“Jazeker, heeft u bv. vragen over de taken en/
of vergaderstukken van de gemeenteraad,
dan zijn wij er voor u. Heeft u advies aan de
raad, dan helpen wij u graag met het schrijven van een brief of informeren u over het
inspreekrecht tijdens een raadsvergadering.
Hoe kan ik contact opnemen met de
raadsgriffie?
“U kunt ons mailen via griffie@eijsdenmargraten.nl of bellen via het algemene telefoonnummer 043 458 8488.” Meer informatie
over de raad-en raadsgriffie vindt u ook op
eijsden-margraten.nl/bestuur/raad.
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Kort nieuws
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Wat doet de raadsgriffie?
“Wij bereiden o.a. de vergaderingen voor van
raad en presidium en verzorgen de communicatie. Wij ondersteunen de raad in hun
volksvertegenwoordigende, kaderstellende
en controlerende rol. De raadsgriffie fungeert
ook als klankbord en adviseur voor raads- en
burgerleden, bijvoorbeeld bij het formuleren
van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. Wij werken voor de raad, niet voor
college- aangelegenheden zoals vergunningen of bezwaren.”

of stuur een e-mail naar info@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie vindt u via
www.officielebekendmakingen.nl.

Overlast vliegverkeer
Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt
u bellen met het Klachten Informatie Centrum
Luchtverkeer via 043 365 2020. Daarbij is het
van belang dat u de datum en het tijdstip van
uw waarneming vermeldt.

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.

