Hulp bij wegvallen zorg en isolatie
door coronavirus

Steun zeker nu elkaar! - woord van de burgemeester

Beste inwoner,
Het dal is vruchtbaarder dan de top. Dit mooie citaat is van Toon Hermans. Ik ken het echter uit de
mond van mijn moeder. Als kind al gaf ze me deze
wijsheid mee. Bij tegenslag – in het dal – ontstaan
de krachtigste en vruchtbaarste ideeën. Ik zie heel
veel mooie initiatieven in onze gemeenschap om
elkaar steun te bieden en het gevoel te geven dat
we hier samen inzitten en hier ook samen weer
uitkomen. Dat maakt me trots en dankbaar.
Het Rijk heeft burgemeesters gevraagd om toe
te zien op de landelijke maatregelen. Met een

team van buitengewoon opsporingsambtenaren,
toezichthouders en wijkagenten zijn we dagelijks
op straat, om ervoor te zorgen dat hygiëne- en
afstandsmaatregelen in acht worden genomen.
Immers, alleen zo zorgen we ervoor dat we samen
gezond en veilig blijven en dat onze zorg de enorme toename aan patiënten aankan. Hierbij reken
ik ook op u. U kunt ons helpen door onveilige
situaties bij ons te melden, via een telefoonnummer en een app. Op deze pagina leest u daar meer
over.
De afgelopen weken kon ik geen arm om mijn
moeder heenslaan, omdat ze net als veel andere
ouders en grootouders in een verzorgingshuis
verblijft. Voor haar eigen veiligheid afgesloten van
de buitenwereld. Daarom zeg ik nu tegen haar en
ook tegen u: Het dal is vruchtbaarder dan de top.
We komen hier samen weer uit. Blijf goed voor
elkaar zorgen.
Met vriendelijke groet,
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Actuele informatie
Noodverordening corona
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft op
vrijdag 27 maart een nieuwe noodverordening
gepubliceerd met voorschriften ter voorkoming
van verdere verspreiding van het coronavirus
(COVID-19). Daarmee komt de noodverordening
van 17 maart te vervallen. De nieuwe noodverordening is ook van toepassing op de gemeente
Eijsden-Margraten.
De noodverordening kunt u raadplegen via
www.eijsden-margraten.nl/coronavirus
De noodverordening werd getekend door de
voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Annemarie Penn-Te Strake.

Toezicht en Handhaving
Het coronavirus heeft een flinke impact op ons
dagelijks leven. Alle horeca is dicht, evenementen afgelast en mensen met een contactberoep
mogen hun werk tijdelijk niet meer uitvoeren.
Daarnaast is groepsvorming met meer dan
3 personen sinds 23 maart 2020 verboden.
Medewerkers van de gemeente hebben telefonisch contact gehad met alle ondernemers die
met deze maatregelen te maken hebben. Zij
hebben bevestigd dat zij zich aan de landelijke
afspraken houden.
Toezicht en handhaving gaat 7 dagen per week,
in een ochtend- en avondploeg op pad om toe
te zien op het naleven van de rijksmaatregelen.
Er wordt actief gecontroleerd en hulp geboden
bij het naleven van de regels. Waar nodig worden ondernemers en inwoners aangesproken

en wordt er handhavend opgetreden. U kunt
de medewerkers van Toezicht en Handhaving
herkennen aan de gemeenteauto’s en aan hun
kleding.
In Fixi zit de nieuwe categorie Handhaving
Corona. Als u een zorgwekkende situatie ziet,
meldt deze dan via Fixi. Het team van Toezicht
en Handhaving pakt deze melding op. 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
Houdt u allen aan de adviezen en regels van de
overheid. Alleen samen komen we deze periode
door.

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 ondersteuning. We zijn bereikbaar via het algemeen
telefoonnummer 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).

Wijziging: evenementen en
bijeenkomsten afgelast
Alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni
2020 zijn afgelast. Medewerkers van de
gemeente hebben telefonisch contact gehad
met alle organisatoren van evenementen die
bij de gemeente bekend zijn. Samen heeft men
gesproken over de gezondheidsrisico’s en de
mogelijkheid om evenementen en bijeenkomsten
te verschuiven naar een later moment. Wij willen
de organisatoren bedanken voor hun flexibiliteit
hierin.
Voor vragen over evenementen of bijeenkomsten
in Eijsden-Margraten neemt u contact op met
ons tijdelijke telefoonnummer Openbare Orde &
Veiligheid: 06 2527 6844 (hele dag bereikbaar,
tussen 22.00 en 08.00 uur alléén voor zeer
dringende zaken).

Wijziging: aangepaste dienstverlening - Servicepunt Eijsden
gesloten
We zorgen ervoor dat de belangrijkste dienstverlening voor onze inwoners door blijft lopen. We
nemen maatregelen om u en onze medewerkers
te beschermen tegen verdere verspreiding van het
coronavirus.
Nieuwe afspraken zijn op dit moment alleen voor
spoedeisende dienstverlening.
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Wilt u een geboorte of overlijden aangeven, of
een rijbewijs of paspoort aanvragen dat niet meer
geldig is na 15 juni 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
t/m 7 juni 2020.
Afhalen documenten
Het afhalen van documenten is alleen mogelijk in
het gemeentehuis aan Amerikaplein 1 in Margraten. Om wachtrijen te voorkomen, vragen we om
hiervoor eerst een telefonische afspraak te maken,
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).
Voor niet dringende zaken maakt u digitaal een afspraak
In onze digitale kalender kunt u alvast een afspraak inplannen voor de periode na 7 juni 2020.
Geplande afspraken vinden telefonisch
plaats
Heeft u 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.

Buurtbussen rijden tijdelijk niet
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.

Voorkom snelle verspreiding
eenvoudig
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen
om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn simpel. Deze maatregelen, ook wel
hand- en hoesthygiëne genoemd, gelden voor
alle virussen die griep en verkoudheid kunnen
veroorzaken. 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;
• Houd 1,5 meter afstand en neem de
hygiëne-maatregelen in acht;
• Pas uw winkelgedrag aan en houd u aan de
veiligheidsvoorschriften van de ondernemer.

Meer informatie over het coronavirus
• 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 huisvesting aan diverse nationaliteiten.
Op de website van de Rijksoverheid zijn de
(hygiëne)maatregelen in verschillende talen te
downloaden: www.rijksoverheid.nl.

Blijf op de hoogte via onze
digitale nieuwsbrief
Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van
de laatste maatregelen rondom het coronavirus
(COVID-19). Niet alleen vanuit het rijk, maar juist
ook vanuit de gemeente Eijsden-Margraten.

Wat zijn de gevolgen voor onze gemeenschap?
Welke hulp bieden we inwoners? U leest het in
onze wekelijkse nieuwsbrief. Meld u snel aan via
de website: www.eijsden-margraten.nl.
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.

Fixi: meer dan online meldingen
openbare ruimte
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 uw hulp ook goed
gebruiken.
Ik Fixit
Is er iets kapot bij u in de buurt, ziet u een losliggende stoeptegel of rondslingerend afval of bent
u getuige van illegale afvaldumpingen? 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.

Ik Fixit: verantwoord winkelen tijdens
coronacrisis
Met een nieuw protocol voor winkeliers en hun
klanten willen ondernemingsorganisaties en het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat
ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken.
De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om
besmettingen met het coronavirus te voorkomen
en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.
Belangrijkste regels voor klanten; winkel zoveel
mogelijk alleen, betaal zoveel mogelijk met pin/
mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen op van de medewerkers. Vindt u dat een
ondernemer de nieuwe maatregelen niet in acht
neemt? Ook hiervan kunt u een melding doen via
Fixi. In Fixi zit de nieuwe categorie Handhaving
Corona.
De richtlijnen verantwoord winkelen vindt u via:
www.rijksoverheid.nl/ nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen.
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.
Informatie ondernemers coronacrisis
In verband met de coronacrisis en de economische
gevolgen daarvan is gemeente Eijsden-Margraten
tijdelijk een virtueel ondernemersloket gestart.
Via dit loket willen wij ondernemers helpen met
antwoorden op hun vragen en doorverwijzen naar
de juiste organisaties. Alle informatie over het
ondernemersloket leest u op onze website:
www.eijsden-margraten.nl/coronavirus.

Ook nu halen wij uw snoeiafval
gewoon op!
Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven, is het voor veel mensen aantrekkelijk om in
de tuin te werken. Het mooie weer is hier natuurlijk ook ideaal voor. Helaas zit je op het einde van
de dag wel vaak met een berg snoeiafval. Dan
is het goed om te weten dat Rd4 het snoeiafval
gratis aan huis komt ophalen.
Vooraf aanmelden!
In de afvalkalender van de Milieu App of op
www.rd4.nl/afvalkalender staat precies op welke
dagen het snoeiafval bij u kan worden opgehaald.
Om gebruik te maken van de ophaalrondes voor
snoeiafval dient u zich wel vooraf aan te melden.
Minimaal twee werkdagen (ma t/m vrij) vóór
de geplande inzameldag kunt u zich aanmelden
via www.rd4.nl/mijnrd4 of u kunt bellen met het
Rd4-Servicepunt via
(045) 543 71 00. Als de route al volgeboekt is kan
het zijn dat een andere dag wordt aangewezen.
Aanbiedregels
• U mag maximaal 3 m3 snoeiafval per keer
gratis aanbieden.
• Het snoeiafval dient op de ophaaldag uiterlijk om 7.00 uur zichtbaar op straat te worden
aangeboden.
• Géén hout dikker dan 10 cm.

• Stammen, stronken en wortels worden niet
geaccepteerd.
• Losse takken dienen stevig te worden gebundeld, niet verpakt in zakken of dozen.
• Bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg
en niet langer zijn dan 150 cm.
• Ander afval zoals bielzen, graszoden, hekjes
of tuinmeubelen wordt niet meegenomen.
Zelf wegbrengen
U kunt uw snoei- en tuinafval ook naar een van
de Rd4-milieuparken brengen. Onze milieuparken
zijn gewoon geopend. Hou wel rekening met
langere wachttijden in verband met drukte en
extra veiligheidsmaatregelen.
Het aanbieden van snoeiafval is gratis. Wanneer
u onze milieuparken wil bezoeken, neem dan uw
milieupas en uw legitimatiebewijs mee.

Samen staan we sterk

Corona breekt, ‘maar het verbindt
ons ook’
De coronacrisis: harde cijfers, strikte
maatregelen en angstige momenten. In
Nederland zijn op dit moment 771 mensen
gestorven aan COVID-19. Meer lokaal,
verspreid over de Limburgse gemeenten,
zijn dat er 137. Wereldwijd zien we de

coronacrisis met leden ogen aan, maar de
crisis verbindt ook; zo ontpopt zich een
veelvoud aan sociaal-maatschappelijke
initiatieven. Pjer Senden, een inwoner die
zich al jaren verdienstelijk maakt voor de
samenleving, vertelt erover.
Senden zet zich als vrijwilliger in voor Hestia
(informele zorggroep Mheer), klapperprojecten
(administratieve ondersteuning), maar ook
Mooi Mergelland een platform waar inwoners,
verenigingen en bedrijven uit Eijsden-Margraten
bij elkaar komen. Die laatste creëert nu bovendien
kansen als het op hulpvragen aankomt; er is een
speciale pagina geïntegreerd waar inwoners hulpvragen of -aanbod kunnen plaatsen. Coronaplatformen op social media schieten als paddenstoelen uit de grond. Heeft het virus dan ook een
verbindende factor? Volgens Senden wel: “Wat je
nu vooral ziet is dat uit onverwachte hoek hulp
komt. Er liggen kansen in het ‘kleine gebied’. De
omstandigheden waarin we nu zitten doen wat
met mensen. Iedereen kan erover meepraten, wat
dat betreft is de eensgezindheid groot.” Maar
het is wel zoeken naar een nieuwe manier om
jezelf verdienstelijk te maken: “Helaas valt de
ouderenzorg stil. Door corona kun je bijvoorbeeld
niet met mensen naar het ziekenhuis gaan.
Onze vrijwilligers vallen bovendien zelf allemaal
binnen de risicogroep waardoor we de activiteiten
moesten staken; net op het moment dat je denkt
nu kun je echt wat toevoegen. Maar je kunt wel
iets op een andere manier betekenen, een belletje
met ouderen is tegenwoordig van grote waarde.
Je merkt dan dat mensen sneller en langer een
gesprek met je willen voeren. De drempel is lager.
Fysiek contact gaat simpelweg niet meer en dus
ga je anders denken en doen.”
Ouderen helpen met hun boodschappen is ook
zo’n voorbeeld: “In het dorp zie ik dat mensen
elkaar helpen. De dingen die wij via Hestia informele zorggroep Mheer - hebben opgezet
gebeuren nu om ons heen. Verder zie je de
maaltijdbusjes van Albert Heijn en Hello Fresh
overuren draaien. De lokale supermarkt in Banholt bezorgde altijd al gratis bij ouderen, die heeft
het nu nog drukker.”

