
Beste inwoner,
 
We zijn inmiddels een week verder en het 
crisisteam van de gemeente is volop aan de slag 
met de maatregelen en de gevolgen voor onze 
gemeenschap. Daarbij gaan we terug naar de 
basis: veiligheid, gezondheid, primaire levensbe-
hoeften. We luisteren naar vragen van ouderen, 
gezinnen en ondernemers. En samen met zorgin-
stellingen, overheden, bedrijven en vrijwilligers 
vinden we oplossingen, van heel klein tot heel 
ingrijpend. Dat lukt door een gezamenlijke aanpak 
en door creatief durven te zijn, onder het motto 
van ‘dichtbij het leven’. Op deze pagina leest u 
hierover meer.

Bereikbaarheid gemeente 
aangepast
We zorgen ervoor dat in de komende periode 
de belangrijkste dienstverlening voor onze in-
woners door blijft lopen. We nemen maatrege-
len om u en onze medewerkers te beschermen 
tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Aangepaste dienstverlening 
gemeentehuis en Servicepunt Eijsden
Vanwege het coronavirus heeft gemeente 
Eijsden-Margraten voorzorgsmaatregelen 
genomen. Voor afspraken met burgerzaken 
verzoeken wij u telefonisch contact op te 
nemen met de gemeente via 043 458 8488.

Nieuwe afspraken op dit moment 
alleen voor spoedeisende dienstver-
lening
Wilt u een geboorte of overlijden aangeven, 
of een rijbewijs of paspoort aanvragen dat 
niet meer geldig is na 13 april 2020, dan kunt 
u een afspraak maken. U neemt hiervoor 
telefonisch contact op via 043 458 8488 
(maandag t/m donderdag van 8:30 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 
8.30 tot 12.00 uur). Afspraken vinden plaats 
in het gemeentehuis aan Amerikaplein 1 in 
Margraten. Het Servicepunt Eijsden is 
gesloten.

Afhalen documenten
Het afhalen van documenten is alleen moge-
lijk in het gemeentehuis aan het Amerikaplein 
1 in Margraten. Om wachtrijen te voorkomen 
vragen we om hiervoor eerst een telefonische 
afspraak te maken, via 043 458 8488 (maan-
dag t/m donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 
12.00 uur).

Voor niet dringende zaken maakt u 
digitaal een afspraak
Via onze website kunt u alvast een afspraak 
inplannen voor de periode na 1 mei 2020. 
Geplande afspraken vinden telefonisch plaats.
Heeft u al een afspraak met een van onze 
andere medewerkers, dan nemen wij contact 
met u op om deze afspraak telefonisch te 
laten doorgaan. Indien dit niet mogelijk is, 
verplaatsen we de afspraak.

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.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

Het doet me heel goed om te merken dat we 
zonder veel problemen de zeer ingrijpende nood-
maatregelen hebben kunnen doorvoeren; zoals 
het afgelasten van evenementen en het sluiten 
van eet- en drinkgelegenheden. Maar gezondheid 
gaat voor. En daar is begrip en waardering voor. 

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar en blijf 
binnen bij milde klachten, neem geen risico op het 
besmetten van anderen.
 
Met vriendelijke groet,
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Hulp bij wegvallen zorg en isolatie 
door coronavirus
Het coronavirus heeft zeer grote gevolgen voor 
ons dagelijks leven. We zijn meer op onszelf 
aangewezen nu hulpverlening en dagelijkse 
structuur wegvallen. Ook kan ziekte ervoor 
zorgen dat u niet meer naar buiten kunt. 
We merken dat iedere zorgaanbieder anders 
omgaat met de richtlijnen en dat niet iedere 
zorgaanbieder de hulpverlening aan een kind 
of gezin kan blijven aanbieden. Als u hierdoor 
problemen ervaart, neem dan contact op met 
het sociaal team van de gemeente. 
Onze medewerkers bieden u een luisterend oor, 
informatie, advies en indien nodig ondersteu-
ning. We zijn bereikbaar via het algemeen 
telefoonnummer 043 458 8488 (op werkdagen 
van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 
12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur. Op vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur).

Noodopvang voor ouders in vitale 
processen staat klaar
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroeps-
groepen om de samenleving draaiende te houden 
tijdens de COVID-19-uitbraak. Voor ouders of 
verzorgenden in deze beroepsgroepen is er kin-
deropvang beschikbaar op scholen en kinderdag-
verblijven. 
Om de opvang te garanderen in deze onzekere 
tijd, waarin ook begeleiders en docenten ziek 
kunnen worden, hebben scholenkoepel Stichting 
kom Leren en de verschillende dagopvangorgani-
saties de handen ineen geslagen. Mocht opvang 
op een locatie kwetsbaar worden of de vraag 
groter dan het aanbod, dan kunnen verzorgenden 
en docenten onderling verdeeld worden en ook 
locaties gezamenlijk ingezet worden. 
De noodopvang in Eijsden-Margraten staat dus 
klaar en wordt zorgvuldig gemonitord. De ge-
meente coördineert en ondersteunt waar nodig. 
Heeft u vragen over de mogelijkheid van noodop-

vang voor uw kinderen? Neem contact op met het 
sociaal team van gemeente Eijsden-Margraten via 
het algemeen telefoonnummer 043 458 8488 (op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 
17.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). Ook 
als u nog geen gebruik maakt van dagopvang, 
kunt u een beroep doen op noodopvang indien u 
nodig bent in één van de cruciale beroepsgroepen.

Financiële hulp voor ondernemers
Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten 
om vanwege het coronavirus uitzonderlijke 
economische maatregelen te nemen. Doel is om 
naast de gezondheid ook banen en inkomens 
te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, 
mkb-ondernemers en grootbedrijven op te 
vangen.
Eén van de economische maatregelen is een 
tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig 
ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteu-
nen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. 
Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeen-
ten. Voor de Heuvellandgemeenten wordt deze 
bijzondere bijstand voor zelfstandigen uitge-
voerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland 
(SZMH). We vragen u nu nog geen contact op 
te nemen met SZMH, omdat tijd nodig is om de 
regeling in de praktijk te brengen. 
Houd de komende dagen de website van SZMH 
in de gaten, daar wordt u geïnformeerd over de 
regeling.
Een maatregel van samenwerkende gemeenten 
en waterschap in BsGW voor ondernemers is 
uitstel van betaling lokale belastingen voor 
ondernemers. De maatregel gaat direct in en 
is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. 
Meer informatie leest u op de website van 
BsGW.
Ook op de website van de Kamer van Koophan-
del vindt u veel informatie. Telefonisch is het KVK
coronaloket tussen 08.00 en 20.00 uur bereik-
baar voor ondernemersvragen via: 0800-2117. 

Terug naar de basis - woord van de burgemeester

Actuele informatie


