Uitgelicht: Informatieavond Gebiedsvisie Middenterras
Bemelen - Mesch

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020.
Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen.
Beleidsadviseur financiën Johan Custers
vertelt ons meer:

Het gebied tussen Bemelen en Mesch,
waar het Maasdal overgaat in het Heuvelland-plateau, wordt het Middenterras
genoemd. Er gebeurt veel in dit gebied.
Om de sterke zaken sterker te maken
en de zwakke zaken te verbeteren wordt
er een gebiedsvisie gemaakt. Zo krijgt
dit gebied een mooie toekomst waarin
landschap en natuur tot hun recht
komen.

Informatieavond
Op basis van de bijeenkomsten die in 2019 zijn
georganiseerd en sessies met (semi-)overheden
en de gemeenteraad, is een eerste opzet gemaakt
voor de gebiedsvisie.

Op 20 februari is er vanaf 19.00 uur in Café
Riekelt een informatieavond. Hier wordt de
eerste opzet van de visie gepresenteerd en
toegelicht. Ook is er gelegenheid tot het stellen
van vragen en het geven van uw mening.
U bent van harte welkom.

In beeld: Diamanten huwelijken

Echtpaar Brouwers-Jeukens

Echtpaar Maussen-Weusten

Het echtpaar Brouwers-Jeukens uit Eijsden
vierde op 27 januari 2020 hun 60-jarig
huwelijksfeest en op 29 januari 2020 ging het
echtpaar Maussen-Weusten uit Mheer ook
voor diamant en vierde hun 60-jarig huwelijk.

Burgemeester Dieudonné Akkermans heeft de
echtparen bezocht en namens het gemeentebestuur gefeliciteerd. Wij wensen allen een
goede gezondheid en veel levensvreugde toe.
Foto’s : Johannes Timmermans

Kort nieuws
Vacatures Adviesraad
Ondersteuning en Participatie
Eijsden-Margraten
De Adviesraad Ondersteuning en Participatie
Eijsden-Margraten adviseert het college van
burgemeester en wethouders over alles wat te
maken heeft met het Sociaal Domein. Onder het
Sociaal Domein vallen de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de
Jeugdwet.

Drie vragen aan

De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers die in
de gemeente Eijsden-Margraten wonen en
behartigt de belangen van burgers. Graag komt
de Adviesraad in contact met betrokken mensen
die als lid willen toetreden tot de Adviesraad
zelf of tot één van de werkgroepen (Wmo,
Participatie of Jeugd). Heeft u belangstelling
om de Adviesraad te versterken? Lees dan meer
informatie in de vacature in deze Etalage of op:
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Wie stuurt de belastingaanslag?
“U ontvangt binnenkort de belastingaanslag
van de BsGW (Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen). Onze
gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog 27 andere
Limburgse gemeenten en Waterschap L
imburg.
Heeft u een account op MijnOverheid.nl?
Dan ontvangt u het aanslagbiljet online in uw
Berichtenbox.”
Kan ik de belastingzaken ook online
regelen?
“U kunt uw persoonlijke belastingzaken snel
en gemakkelijk via www.bsgw.nl regelen. Daar
logt u in met uw DigiD. U kunt op uw persoonlijke pagina o.a. uw aanslagen raadplegen,
een machtiging afgeven of een bezwaarschrift
indienen. Ook kunt u hier een kwijtschelding
aanvragen of het taxatieverslag inzien.”
Waar kan ik met mijn vragen terecht?
“Op www.bsgw.nl vindt u veel vragen en
antwoorden over de gemeentelijke en
waterschapsbelastingen. U kunt ook bellen
met BsGW. U heeft daarbij uw burgerservicenummer (BSN) nodig.”
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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.

