Eijsden-Margraten en het coronavirus
Beste inwoner,
De boodschap van het kabinet is heel helder.
Alleen samen voorkomen we dat meer mensen
het virus krijgen en ziek worden. En alleen als er
minder mensen ziek worden, kunnen we de
nodige zorg en hulpverlening garanderen. Ik vraag
u daarom met klem om de maatregelen van het
kabinet op te volgen.
Ik vind het bijzonder belangrijk om u nog
een vraag te stellen. Aan een ieder met extra
draagkracht, aandacht en tijd. Oudere, zieke en
eenzame mensen en mensen die veel zorgen voor
anderen, kunnen in deze tijd uw hulp gebruiken.
Ik wil u vragen om naar elkaar om te kijken, nog

meer dan u normaal doet. En om kalm te blijven
en uw naasten gerust te stellen wanneer men het
gevoel heeft er alleen voor te staan.
We zetten ons op dit moment volop in om onze
gemeenschap te verbinden en te beschermen.
De gemeente blijft bereikbaar en belangrijke
dienstverlening loopt door.
Tot slot wil ik graag waardering en steun uitspreken voor alle mensen in de zorg en andere vitale
beroepen. Heel erg veel dank voor uw inzet.
Met dank en vriendelijke groet,
Dieudonné Akkermans
Burgemeester

Kort nieuws: Toekomstbus
omgevingsvisie afgelast
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart
2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus.
De gemeenten Eijsden-Margraten, GulpenWittem en Vaals werken in het kader van de
nieuwe Omgevingswet aan een gezamenlijke
omgevingsvisie. De visie gaat over de toekomst
van uw regio, gemeente en wijk. Hoe wilt u
straks leven, wonen, werken, recreëren en zich
verplaatsen. Vanwege de nieuwe maatregelen
tegen de verspreiding van het coronavirus gaat
het geplande participatietraject van 24 t/m 26
maart niet door. U krijgt op een later moment de
gelegenheid om uw visie met ons te delen.

Informatie en contact coronavirus
Afgelast/gesloten
Het zwembad, de sporthallen en de huiskamers
in de gemeente zijn gesloten. Ook weekmarkten
zijn afgelast.
Staat u er alleen voor en heeft u op dit moment
hulp nodig? Neem contact op met het sociaal
team van gemeente Eijsden-Margraten via het
algemeen telefoonnummer 043 458 8488. Voor
vragen over evenementen of bijeenkomsten in
Eijsden-Margraten neemt u contact op met ons
tijdelijke telefoonnummer Openbare Orde &
Veiligheid: 06 25276844 (hele dag bereikbaar,

tussen 22.00 en 08.00 uur alléén voor zeer
dringende zaken).

Geen vervoer buurtbussen
St. Buurtbusproject Valkenburg - Margraten
heeft medegedeeld dat met ingang van maandag 16 maart 2020 de buurtbussen lijn 791
en lijn 793 op het traject Meerssen - Houthem
- Valkenburg - Sibbe - IJzeren - Scheulder Margraten - Bruisterbosch - Banholt - Mheer St. Geertruid - Eijsden tot nader order niet meer
rijden.

Drie vragen aan
Ondernemersklankbord (OKB) is een
onafhankelijke stichting van ervaren
ondernemers, directeuren, managers en
specialisten die hun actieve loopbaan
hebben beëindigd. Zij stellen vanuit
maatschappelijke betrokkenheid hun
jarenlange kennis en praktijkervaring
belangeloos ter beschikking aan ondernemers. Sjra Clerkx van OKB Limburg:
Welke ondernemers kunnen terecht bij
het OKB?
“Ondernemers uit de agrarische sector, het
midden en kleinbedrijf en maatschappelijke
en culturele organisaties.”
Waarvoor kan ik als ondernemer
advies vragen?
“Op alle vlakken van de bedrijfsvoering en
in iedere fase van de onderneming kunt u op
ondersteuning en begeleiding van stichting
Ondernemersklankbord rekenen. Neem
bijvoorbeeld contact op met OKB voor regelingen of subsidies die bij uw onderneming en
situatie passen. Wat uw vraag ook is, u krijgt
professioneel en onpartijdig advies.”
Hoe kom ik in contact met het Ondernemersklankbord?
“Het OKB-team Limburg houdt wekelijks
spreekuur op diverse locaties in Limburg.
Voor vragen of het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met Sjra Clerkx
van het OKB. Ik ben bereikbaar via e-mail
team-limburg@ondernemersklankbord.nl of
telefonisch via 06 2506 5671.”
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