Uitgelicht: Fixi voor online meldingen openbare ruimte

Drie vragen aan

Iedereen wil een veilige, schone en fijne
openbare ruimte en leefomgeving.
De gemeente houdt de buitenruimte zo
goed mogelijk schoon met verschillende
beheerplannen. Om de buitenruimte op
orde te houden kunnen wij ook uw hulp
ook goed gebruiken.

Stichting Eijsden-Margraten Cleanup
organiseert opruimacties in de gemeente Eijsden-Margraten. Daarnaast
deelt de stichting feiten, ideeën en tips
over hoe inwoners zelf hun steentje
kunnen bijdragen aan een schone en
zwerfafvalvrije gemeente. Eén van
de acties is de jaarlijkse ‘Opruimactie
Maasoever Eijsden’. Edith Rutten van
Stichting Eijsden-Margraten Cleanup
vertelt ons meer:

Ik Fixit
Is er iets kapot bij u in de buurt, ziet u een losliggende stoeptegel of rondslingerend afval? Met
Fixi kunt u online een melding doen als u iets
aantreft in de openbare wat niet hoort. Alle meldingen komen centraal op de afdeling Openbare
Ruimte binnen en worden vanuit daar verder
opgepakt. Met Fixi zijn we samen verantwoordelijk voor de openbare ruimte.

Fixi is te downloaden in de Google Play Store of
App Store of maak gebruik van het online formulier op www.eijsden-margraten.nl/ikfixit.

In beeld: bevrijdingsvuur
Op zondag 1 maart jl. ontstak burgemeester
Dieudonné Akkermans de fakkel met bevrijdingsvuur op de Amerikaanse begraafplaats
in Margraten. Het bevrijdingsvuur werd vanuit
Normandië, tijdens het 75 jaar Liberation
bevrijdingsweekend in september, door de lopers
van Atletiekvereniging Maastricht naar de
Amerikaanse begraafplaats in Margraten gebracht. Deze lopers hebben vervolgens de fakkel
zondag 1 maart naar Roermond gebracht.
Dit was de dag dat deze stad 75 jaar geleden
bevrijd werd.

Samenklank is een projectorkest van individuele
muzikanten én muziekverenigingen uit onze gemeente. Het concert van het projectorkest vindt
plaats op zondagmiddag 18 oktober. Voor het
concert wordt een speciale compositie geschreven, opgebouwd uit kenmerkende muziekstukken, aangeleverd door alle muziekverenigingen
uit de gemeente.

Wanneer vindt de actie plaats?
De opruimactie vindt plaats op zaterdag
28 maart en start om 13.00 uur. De verzamelplaats is het meetstation van Rijkswaterstaat
aan de Trichterweg (ligplaats nr. 3) in Eijsden.
Hoe meld ik me aan?
Aanmelden kan door een e-mail te sturen
naar eijsdenmargratencleanup@gmail.com.
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Kort nieuws
Samenklank: doe jij mee aan dit
bijzondere avontuur?

Wat houdt de ‘Opruimactie Maasoever
Eijsden’ in?
Na de hoge waterstand van de Maas blijft
een enorme hoeveelheid zwerfafval langs
de oevers van de Maas liggen. Dit is voor de
natuurliefhebbende mens een flinke doorn in
het oog en voor alle dieren die in, op en langs
de Maas leven (vissen, vogels, eenden, etc.)
is dit zwerfafval zeer schadelijk en zelfs dodelijk. Daarom willen we er graag voor zorgen
dat zoveel mogelijk afval opgeruimd wordt.

Elke muzikant kan zich aanmelden
We zoeken een verscheidenheid aan muzikanten. Leden van muziekverenigingen maar vooral
ook individuele muzikanten zijn van harte welkom. In de aanloop naar het concert repeteert
het projectorkest circa zes keer. Aanmelden kan
tot 1 april bij buurtcoach Daisy Claessens via
e-mail: daisyclaessens@eijsden-margraten.nl
of telefoon: 043 458 8488. Vermeld daarbij
welk instrument je speelt, op welk niveau en je
contactgegevens.

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.

