De Goede Week - woord van de burgemeester
thuis te blijven. Dat is, gezien de omstandigheden,
gerechtvaardigd. Maar het doet geen recht aan
onze gastvrijheid.

Beste inwoner,

Veel mensen staan voor een enorme uitdaging.
Ondernemers beleven bange tijden, ouderen en
kwetsbaren moeten hun geliefden missen. Ons
verenigingsleven staat stil. Bronken en evenementen, toch de trots van onze gemeenschap, zijn
afgelast. In veel gezinnen gaat het offer dat we
brengen gepaard met veel verdriet.

De laatste dagen voor Pasen zijn aangebroken.
De Goede Week, zoals dat heet. Maar is die
week wel goed? We nemen, net na het 25-jarig
jubileum van het Schengenakkoord, een harde
grens waar in Europa. Toeristen zijn niet meer
welkom, Duitsers en Belgen roepen we op om

Juist in deze tijd dringen de echte levensvragen
zich op. We voelen ons, vanuit onze huiskamers,
nauw met elkaar verbonden. Dichtbij het leven,
met oog voor de zwakkeren in onze samenleving.
We putten kracht uit de vele voorbeelden van
solidariteit tussen mensen: boodschappendien-

sten, mantelzorg, mensen die een luisterend oor
bieden.
Geloof, hoop en liefde: voor mij zijn dat ook nu
de belangrijkste waarden in het leven. Het geloof
is mijn ankerpunt, de hoop dat we deze crisis
aankunnen houden we samen levend. En de
liefde, dat is de warmte die we elkaar geven. Dat
is Dichtbij het leven. Ik wens u, uit de grond van
mijn hart, een Goede Week toe. Een week die eindigt met het paasfeest: het feest van verlichting
en een nieuw begin.
Blijf gezond, alvast bijzondere paasdagen,
Met vriendelijke groet,
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Toezicht en handhaving
Op 31 maart heeft minister-president
Rutte bekend gemaakt dat de huidige
maatregelen tegen het coronavirus verlengt zijn tot 28 april. Dit betekend dat
we zeker tot die tijd 1,5 meter afstand
moeten houden, we niet met meer dan
twee personen op straat mogen lopen
(tenzij gezinnen of kinderen) en dat
er maar een beperkt aantal mensen
tegelijk in één winkel mogen zijn. Deze
maatregelen zijn er niet alleen voor
onszelf maar voornamelijk voor een ander. Zodat we de verdere spreiding van
corona kunnen tegenhouden.
De gemeente Eijsden-Margraten heeft er voor
gekozen om te gaan toezien of de maatregelen
door de inwoners worden nageleefd. Toezicht
en handhaving gaat zeven dagen per week, in
een ochtend- en avondploeg op pad om toe
te zien op het naleven van de rijksmaatregelen. Niet alleen BOA’s houden toezicht, ook
de ambtenaren gaan op pad. Zo zetten alle
medewerkers zich in om verdere spreiding van
het coronavirus tegen te gaan. 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. Ook dragen zij een legitimatiebewijs van de gemeente.
Afgelopen weekend was het te druk in de
gemeente. Met het mooie weer waren er veel
mensen op straat en in de natuur. Er was hier
en daar sprake van groepsvorming. In het buitengebied waren er veel wandelaars en fietsers
te zien. Daarnaast waren er ontzettend veel
motorrijders op straat. We doen een dringend
appel aan u: blijf zo veel mogelijk thuis! Zeker
met het paasweekend en de meivakantie in het
vooruitzicht.
De gemeente heeft parkeerplaatsen afgezet
bij natuur- en wandelgebieden. Gebleken is
dat er toch gewoon geparkeerd wordt of in de
directe nabijheid in de berm. Er wordt niet meer
gewaarschuwd. Parkeert u waar dat niet mag,
houdt u onvoldoende afstand naar anderen of
constateren wij groepsvorming, dan krijgt u een
bekeuring.
Wij vragen u om u ook komende weken goed
aan de maatregelen te houden. Als u een
zorgwekkende situatie ziet, meldt deze dan via
Fixi. In Fixi zit de nieuwe categorie Handhaving

corona. 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.
Samen staan we sterk en alleen samen kunnen
wij het coronavirus aan. Stop corona!
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Stichting Vrijwillige Hulpdienst staat klaar voor kwetsbaren

Kwetsbare groepen zoals ouderen en
chronisch zieken hebben het bijzonder
moeilijk in deze tijd; boodschappen doen
is voor hen niet zo vanzelfsprekend, de
dagbesteding valt weg en de ‘hoeskamers’ zijn dicht. Het is daarom belangrijk dat deze mensen weten uit welke
hoek ze ondersteuning kunnen krijgen.
Annie Blezer van Stichting Vrijwillige Hulpdienst
Margraten (SVH) - een koepelstichting, waar informele zorginitiatieven zoals de maaltijdvoorziening ‘Tafeltje Dekje’ en diverse huiskamerprojecten onder vallen - zet zich in voor deze
kwetsbaren. “Mijn grootste zorg is dat mensen

niet weten hoe ze bepaalde instellingen kunnen
bereiken of waar ze terecht kunnen met hun
hulpvragen.” SVH zet zich in voor mensen die in
een zorgsituatie terechtkomen. Zo ondersteunt
de stichting bij de maaltijdvoorziening, ziekenhuisbezoeken en boodschappen. “Wat we nu
vooral zien is dat mensen bang zijn. Die angst
heerst vooral veel onder 85-plussers; zij blijven
– volgens rekest - veel binnen. Ouderen vereenzamen snel. Een bezoekje van de kleinkinderen
zit er bovendien nu niet meer in.”
Blezer maakt zich zorgen of er wel genoeg aandacht is voor de doelgroep waar ze voor zorgt.
Niet iedereen heeft familie of andere mantelzorgers in de buurt wonen die voor een maaltijd
kunnen zorgen. Sommige ouderen denken dat
met een boterham de honger ook wel wordt gestild, maar het is juist nu belangrijk dat ouderen
voldoende vitaminen binnenkrijgen. En dat kan;
zo bezorgt Envida warme maaltijden, maar zijn
er ook genoeg mogelijkheden in de verschillende kernen om een warme maaltijd te ontvangen. Maar er wordt ook volop geholpen. Veel
jonge mensen zitten thuis. Zij gebruiken deze

extra tijd om hulpbehoevenden bij te staan.

taal geregeld worden. Samen met mijn collega’s
beantwoord ik veel vragen of verwijs ik mensen
door. We proberen alles zo goed mogelijk door te
laten lopen.”
Daniëlle: “Inwoners hoeven fysiek sowieso
eigenlijk niet meer altijd naar het gemeentehuis
te komen voor onze dienstverlening. Onze gemeente heeft al veel processen digitaal ingericht.
Digitale aanvragen stellen we erg op prijs, zeker
nu tijdens de coronacrisis, maar ook in de toekomst. Het voordeel daarvan is dat u niet meer
naar het gemeentehuis hoeft te komen. Veel
gemeentelijke producten zijn via onze website
24/7 te regelen.”
Cecile: “Inwoners die contact met ons opnemen zijn vaak verbaasd over het aantal zaken
dat digitaal mogelijk is. Veel jongere mensen

bestempelen de snelheid en het gemak van een
digitale aanvraag als “top”. Ook bij oudere
inwoners valt het mij op dat zij soms een beetje
verbaasd zijn over de digitale mogelijkheden.”
Daniëlle: “Wat mij opvalt is dat er op dit
moment veel begrip en hulp is voor elkaar.
Ditzelfde hoor ik ook terug bij het KCC in hun
contacten met inwoners. Mensen hebben begrip
voor onze aangepaste dienstverlening in deze
uitzonderlijke tijd. Hoe mooi is het als we begrip
en hulp voor elkaar ook vasthouden na deze
crisis.”
“Na de crisis stellen we alles in het werk om
onze openingstijden tijdelijk te verruimen zodat
inwoners bijvoorbeeld hun verlopen reisdocumenten en rijbewijzen kunnen aanvragen,” sluit
Daniëlle tot slot af.

Ik wil helpen
Wilt u iets betekenen voor mensen die het nu
hard nodig hebben? Dat kan door u bijvoorbeeld een of twee keer per week beschikbaar
te stellen - al is het om een telefoontje met
iemand te plegen of te helpen met de boodschappen. Vrijwilligers die op wat voor manier
dan ook iets willen doen voor kwetsbare
doelgroepen kunnen zich melden bij een van
onderstaande contactpersonen.
Ik zoek hulp
Mensen die in deze tijd wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken of vragen hebben
- op wat voor vlak dan ook - kunnen eveneens
de stichting benaderen.
Voor hulpvragen uit Eijsden-Margraten kunt
u terecht bij: Annie Blezer 043 458 1819 of
Mariëtte de Bakker via 043 458 2712. Voor de
kernen Gronsveld, Rijckholt en Eijsden is dat
Anjes Smeets 043 408 1682.

Samen staan we sterk
De coronacrisis heeft een grote invloed
op ons dagelijkse leven. Ook bij het Klant
Contact Centrum (KCC) van onze gemeente is de coronacrisis voelbaar. Het KCC
verzorgt zowel telefonisch als digitaal
een brede dienstverlening aan inwoners.
Daniëlle Rutten, teamcoördinator KCC en
Cecile Frijns, klantadviseur KCC vertellen
ons meer over de invloed van de coronacrisis op hun werk.
Daniëlle: “Het zijn roerige tijden. We zorgen
ervoor dat in deze periode de belangrijkste dienstverlening voor onze inwoners blijft doorlopen. Het
servicepunt in Eijsden is tijdelijk gesloten zodat
we onze dienstverlening centraal, vanuit het
gemeentehuis in Margraten, kunnen garanderen.
In Margraten zijn voldoende voorzorgmaatregelen
getroffen zodat we in ieder geval de spoedeisende aanvragen kunnen afhandelen. En dat gaat op
dit moment prima.”
Cecile deelt haar ervaringen: “Om zowel onze
inwoners als collega’s te beschermen voor het coronavirus vragen we nu altijd om éérst telefonisch
of digitaal contact met ons op te nemen. Afspraken worden uitsluitend gemaakt voor spoedeisende en niet uit te stellen dienstverlening zoals een
rijbewijs dat verlopen is of een geboorteaangifte.
Daarbij attenderen we ook altijd op de mogelijkheid om zaken digitaal, via de gemeentelijke
website te regelen. Een verhuizing, de aanvraag
van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen,
een afschrift uit de burgerlijke stand, een aangifte
huwelijk en overlijden kunnen bijvoorbeeld digi-

Beweegtips voor ouderen

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).

Nieuwe noodverordening vastgesteld 1 april 2020

Door het coronavirus moeten we allemaal
zoveel mogelijk binnen blijven.
Het is van belang dat we wel blijven bewegen.
Zo blijven alle spieren soepel en sterk, kunnen
we alle dagelijkse dingen blijven doen en hebben we minder last van ons lichaam.
Rust = Roest.
Daarom moeten we meer bewegen! Iedere
week krijgt u van ons een aantal oefeningen.
Voor de benen:
Ga voor een stoel staan, met de achterkant van
de benen tegen de zitting. Kijk recht vooruit.
Strek de armen of kruis ze voor de borst. Doe
alsof u gaat zitten maar stop net voordat u
daadwerkelijk zit en kom dan weer omhoog. Te
gemakkelijk? Doe het zonder stoel. Te moeilijk?
Ga echt zitten in de stoel.
Herhaal deze beweging 10 keer. Neem dan 30
seconden rust en herhaal de oefening nogmaals
10 keer.
Voor de armen:
Deze oefening kan zowel staand als zittend.
Indien mogelijk kunt u het beste staan.
Strek de armen naar de zijkant, de handrug
wijst naar boven. Breng nu beide armen tegelijk
naar boven en draai de handpalmen naar elkaar
toe. Klap nu boven het hoofd in de handen.
Doe dit 10 keer. Neem dan 30 seconden rust en
herhaal de oefening nogmaals 10 keer.
Door de oefeningen dagelijks te doen, zult u
fitter blijven. Kies een of zelfs twee vaste momenten per dag uit om de oefeningen te doen
en blijf dit iedere dag herhalen. Doordat u een
vast moment per dag kiest, is het makkelijker
vol te houden. De oefeningen kunt u samen of
alleen doen. Gaat het erg gemakkelijk? U kunt
dan van twee sets naar drie sets gaan.

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 ondersteuning. We zijn bereikbaar via het algemeen

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft op 1 april
2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld.
In deze nieuwe noodverordening is de verlenging van de maatregelen met betrekking tot de
bestrijding van het coronavirus verwerkt die het
kabinet op dinsdag 31 maart 2020 heeft vastgesteld. Ook is hierin een verbod opgenomen op
het geopend houden van sanitaire voorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve
locaties. De nieuwe noodverordening geldt per
direct voor de 16 gemeenten in de regio. Deze
nieuwe noodverordening vervangt de verordening van 27 maart 2020.
Lees de nieuwe verordening via
www.eijsden-margraten.nl/coronavirus.

De raad vergadert digitaal
Op woensdag 12 april is er een beeldvormende vergadering van de raad om 19 uur. Dit
gebeurt langs de digitale weg en is te volgen
via livestream op onze website. Het Huis van
de Burger is dan gesloten. Op de agenda staan
de notitie ‘Geweld hoort nergens thuis’ en de
Regiovisie ‘Vrije Tijds Economie’.
Voor de volledige agenda raadpleeg onze
website. Over de inspraakmogelijkheden kunt u
contact opnemen met de griffie:
griffie@eijsden-margraten.nl

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.

Aangepaste dienstverlening KCC
De op dit moment noodzakelijke dienstverlening van het KlantContactCentrum (KCC) is
aangepast aan de maatregelen in verband met
het coronavirus.
We zorgen ervoor dat in de komende periode 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. Heeft u
dringend iets nodig? Kijk op onze website bij
het product dat u nodig heeft.
Komt u er niet uit, bel dan met onze medewerkers via 043 458 8488 op maandag t/m
donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag is dit van 08.30
tot 12.00 uur.
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.
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.

Evenementen en bijeenkomsten
Vanwege het coronavirus heeft de gemeente
alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni
2020 afgelast. Dit betekent dat bijvoorbeeld
ook Koningsdag (27 april) en Memorial Day
(25 mei) zijn afgelast.
Medewerkers van de gemeente hebben telefonisch contact gehad met alle organisatoren
van evenementen die een vergunning hadden
aangevraagd, zichzelf gemeld hadden of op een
andere manier bij de gemeente bekend waren.
Samen heeft men gesproken over de gezondheidsrisico’s en de mogelijkheid om evenementen en bijeenkomsten te verschuiven naar een
later moment.

Militaire oefening
Op 16 april is er een militaire oefening, onder
andere ook in onze gemeente. De oefening
wordt gehouden in het kader van de training
voor militairen van de Koninklijke Landmacht.
Men verplaatst zich overdag en ’s nachts met
enkele militaire wiel voertuigen.
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.

Papierinzameling Rd4
De huis-aan-huis inzameling van papier is gestopt met ingang van dinsdag 17 maart 2020.
Omdat Rd4 voor de inzameling van papier
veel samenwerkt met verenigingen is hiertoe
besloten. U wordt verzocht om het papier aan
te bieden bij de milieuparken. U kunt het papier
ook opsparen en weer aanbieden zodra deze
routes weer gereden worden.

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 EijsdenMargraten.
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.

