
Rd4 maatregelen

Rd4 neemt aanvullende maatregelen 
om de kans op besmetting met het 
coronavirus voor haar medewerkers 
te beperken. Rd4 waarborgt hiermee 
de dienstverlening en blijft bereikbaar 
voor burgers en bedrijven via telefoon, 
mail en website. 

Rd4 heeft e huis-aan-huis inzameling van 
papier en BEST-tassen tot nader order stop-
gezet. 
Restafval, GFT-afval en PMD-verpakkingsafval 
worden wel opgehaald. Milieuparken zijn vol-
gens de reguliere openingstijden bereikbaar. 
De Rd4-kringloopwinkels zijn gesloten. 

Landelijke compostdag afgelast
Vanwege het coronavirus heeft de Vereniging 
Afvalbedrijven de landelijke compostdag 
2020 AFGELAST. Dat betekent dat ook bij Rd4 
de compostdagen niet kunnen doorgaan. Ook 
het afhalen van compost bij het gemeente-
lager zaterdag 28 maart gaat niet door. Voor 
een compleet overzicht van de aanpassingen 
in de dienstverlening van Rd4 kunt u terecht 
op www.rd4.nl/corona.  

Militaire oefening
Van 30 maart t/m 3 april is er een militaire 
oefening, onder andere ook in onze gemeen-
te. De oefening wordt gehouden in het kader 
van de training voor militairen van de Konink-
lijke Landmacht. Men verplaatst zich overdag 
en ’s nachts te voet en met enkele militaire 
legervoertuigen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie. Indien er door 
de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit 
melden via JDVclaims@mindef.nl.
Noteer indien mogelijk kenteken, plaats, 
datum en tijd.

Werkzaamheden riolering 
Cadier en Keer, Termaar en 
Mheer
Op een aantal locaties in de gemeente wor-
den vanaf 23 maart rioleringen gerenoveerd. 
Bewoners in betreffende straten worden 
middels een brief geïnformeerd.

De werkzaamheden worden in Cadier en Keer, 
Termaar en Mheer uitgevoerd. De werkzaam-
heden kunnen enige hinder veroorzaken met 
betrekking tot het in te zetten materieel. 
Op enkele locaties is het noodzakelijk om de 
weg tijdelijk af te sluiten. Hiervoor worden 
omleidingsroutes ingesteld. Op onze website 
staan de omleidingsroutes en de planning 
waar en wanneer de werkzaamheden worden 
uitgevoerd.

Evenementen en bijeenkomsten in 
Eijsden-Margraten afgelast
Alle evenementen en bijeenkomsten tot en met 
6 april 2020 zijn afgelast. Medewerkers van de 
gemeente hebben telefonisch contact gehad 
met alle organisatoren van evenementen die 
bij de gemeente bekend waren. Samen heeft 
men gesproken over de gezondheidsrisico’s en 
de mogelijkheid om evenementen en bijeen-
komsten te verschuiven naar een later moment.  
Wij willen de organisatoren bedanken voor hun 
flexibiliteit hierbij. 
Voor vragen over evenementen of bijeenkom-
sten in Eijsden-Margraten neemt u contact op 
met ons tijdelijke telefoonnummer Openbare 
Orde & Veiligheid: 06 2527 6844 (hele dag be-
reikbaar, tussen 22.00 en 08.00 uur alléén voor 
zeer dringende zaken).

Buurtbussen rijden tijdelijk niet
St. Buurtbusproject Valkenburg - Margraten 
heeft medegedeeld dat met ingang van maan-
dag 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.

Blijf op de hoogte van actuele 
informatie over extra maatregelen 
en voorzieningen in de gemeente
We streven ernaar om u via de gemeen-
tepagina in weekblad de Etalage zo 
actueel mogelijk te informeren. 
Maatregelen veranderen snel en tussen 
opmaak en verspreiding van de Etalage 
zitten enkele dagen. Voor de laatste 
informatie kijkt u op onze website 
(www.eijsden-margraten.nl) of abon-
neert u zich op onze digitale nieuws-
brief. Dit kan snel en eenvoudig op de 
homepage van onze website: aanmelden 
voor digitale nieuwsbrief.

Voorkom snelle verspreiding 
eenvoudig
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen 
om verspreiding van het Coronavirus te voor-
komen, zijn simpel. Deze maatregelen, ook wel 
hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor 
alle virussen die griep en verkoudheid kunnen 
voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze 
op te volgen:
• Was uw handen regelmatig;
• Hoest en nies in de binnenkant van uw 
 elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes;
• Schud geen handen;
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt of 
 krijgt.
• Houd 1,5 meter afstand en neem de hygiëne-
 maatregelen in acht.

Verruiming voedselvoorziening
Voldoende voedsel voor iedereen op elk mo-
ment. Daarover mogen geen zorgen bestaan. 
De voedselvoorziening is essentieel en een 

vitale sector. De voedselsector draait in deze 
periode op maximale capaciteit en vraagt om 
tijdelijke oplossingen om de voedselvoorziening 
op peil te houden. Gemeente Eijsden-Margraten 
heeft iedere winkelier of ondernemer die levens-
middelen levert aan consumenten, zoals bak-
kers, slagers, boerderijwinkels en supermarkten, 
de mogelijkheid geboden om op zondag van 
10.00 tot 18.00 uur open te zijn. Daarnaast is 
de ruimte geboden om tijdelijk op elk moment 
van de dag te bevoorraden.
Zo willen we de zekerheid bieden dat elke 
inwoner, ook de mensen die nu veel inspannin-
gen verrichten, de nodige levensmiddelen kan 
kopen. Ook dragen we bij aan spreiding van be-
zoekers. De winkeliers en ondernemers mogen 
zelf bepalen of ze hiervan gebruik maken.

Meer informatie over het corona-
virus
• Algemene vragen over het coronavirus

Bel het publieksinformatienummer van de 
Rijksoverheid: tel. 0800-1351. Of bezoek de 
website van het RIVM.

• Gezondheidsvragen over een situatie
 in Zuid-Limburg

U kunt 7 dagen per week contact opnemen 
met het callcenter van de GGD Zuid-Limburg: 
tel. 088-8805005. Of bezoek de website van 
GGD Zuid-Limburg.

• Overige vragen over het coronavirus
 met betrekking tot Zuid-Limburg

Bel het callcenter van de Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg: tel. 0251-260960. Of bezoek 
de website van de Veiligheidsregio Zuid-
Limburg.

• Anderstaligen: 
Gemeente Eijsden-Margraten biedt huis-
vesting aan diverse nationaliteiten. Op 
de website van de Rijksoverheid zijn de 
(hygiëne)maatregelen in verschillende talen 
te downloaden: www.rijksoverheid.nl 

Dringend verzoek: ga niet naar 
België of Duitsland
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheids-
regio Limburg Noord vragen dringend uw mede-
werking om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen.
België heeft op 18 maart 2020 strenge controles 
aan de grensovergangen ingevoerd op niet-
essentiële verplaatsingen. De grens oversteken 
door Nederlanders naar België voor bijvoor-
beeld tanken, boodschappen doen, wandelen, 
fietsen of vakantie wordt door de Belgische 
overheid vooralsnog niet meer toegestaan. Al-
leen mensen die over een werkgeversverklaring 
beschikken, mogen de grens nog oversteken.
Ook de Duitse overheid raadt niet-essentieel 
grensverkeer af. Ook hiervoor vraagt de Veilig-
heidsregio uw medewerking.

Samen willen we voorkomen 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 en het 
coronavirus terugdringen. Wij wensen u allen 
sterkte en een goede gezondheid.


