Menselijke maat - woord van de burgemeester
klank. We passen ons aan aan de vertraagde tijd
en schenken aandacht aan onze naasten. Veel
mensen herontdekken de lokale natuur met een
wandeling om hun huis.
Terwijl we de megastore inruilen voor de winkel
om de hoek krijgt het begrip Cittaslow een
nieuwe dimensie. En af en toe dringt de vraag zich
op: willen we nog wel terug naar hoe het was?
Natuurlijk, velen zijn alleen en niet meer samen.
Onze gastvrije gemeente is veranderd in een
1,5-meter-maatschappij. Maar hoezeer we ook
uitkijken naar momenten van echt en ongedwongen contact, we zien ook dingen die we niet meer
kwijt willen.
Beste inwoner,
De tijd lijkt een beetje stil te staan. De dagen
gaan trager en de mensen ook. De lucht is frisser, door de stilte krijgt de wereld een andere

schappij. Waarin de zorg weer echt om mensen
draait.
Laten we deze tijd aangrijpen om na te denken
over hoe we ons verhouden tot tijd, plaats en
ruimte. En laten we de cramignon dansen, in dat
nieuwe ritme van het leven en het hart.
Blijf volhouden in deze moeilijke tijd. We gaan
samen op weg naar een nieuwe en betere wereld.
Een wereld met een nieuwe menselijke maat.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

We zoeken naar een nieuwe menselijke maat. Een
nieuwe orde, waarin het begrip waarde centraal
staat. Waarin de natuur onze bescherming geniet.
Waarin winstbejag wordt overgenomen door een
economie met toegevoegde waarde voor de maat-

Vrouwenvereniging EVA verbindt inwoners Eckelrade
Door het coronavirus vallen reguliere
activiteiten van verenigingen veelal stil,
maar dat betekent voor velen niet dat
ze bij de pakken neer gaan zitten. Ook
vrouwenvereniging EVA (Eckelraadse
Vrouwen Activiteiten) maakt zich in deze
tijd op een andere wijze verdienstelijk.
De vereniging bedacht een laagdrempelige manier om mensen die hulp nodig
hebben óf bieden met elkaar te verbinden.

Het idee is heel simpel: een lijst met 26 namen
en bijhorende telefoonnummers die je kan bellen als je hulp nodig hebt. Er is bewust voor een
papieren vorm gekozen:
“Vijfentwintig procent van de mensen in Eckelrade is ouder dan 65 jaar, zij zitten niet allemaal
op Facebook of Instagram. Op deze manier hopen we ook juist deze mensen te bereiken. We
hebben de lijst in de brievenbus gedaan en via
het lokale blaadje verspreid”, aldus secretaris
Lisbeth Mathus.

Normaal gesproken organiseert EVA elke twee
weken een activiteit voor haar negentig leden,
maar dat kan nu niet meer. Toch liet het bestuur
het daar niet bij zitten en stelde een lijst samen
met de namen en telefoonnummers van leden
die praktische hulp en een luisterend oor willen
bieden aan mensen die dat nodig hebben. Op
deze manier kunnen mensen, die bijvoorbeeld
niet weten hoe ze medicijnen of een maaltijd
aan huis kunnen krijgen, makkelijk geholpen
worden.

De vrijwilligers van EVA hopen dat hun actie
tot een sneeuwbaleffect leidt en meer mensen

dergelijke initiatieven opzetten. De deelnemers
hebben er geen problemen mee dat hun telefoonnummer op de lijst staat.
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Coronacrisis zorgt voor verbroedering

De coronacrisis heeft grote impact op
de mens, zijn dagelijks leven en zijn
werkzaamheden. Ook bij de gemeente
Eijsden-Margraten heeft de coronacrisis
zijn gevolgen. Sommige taken zijn veranderd, andere taken moeten nu op een
andere manier gevuld worden. Hoe gaat
de gemeente hier eigenlijk mee om?
Wie zijn de mensen die ondanks de
coronacrisis de gemeente draaiend houden en wat voor werk doen zij?

mensen toe. Eenmaal bij de mensen thuis bekijk
je of ze voor hun aanvraag in aanmerking komen. Dit kan nu helaas niet en daarom gebeurt
het veelal telefonisch of via de zorgaanbieder.
“Al is het af en toe wel lastig want telefonisch
mis je wel eens dingen die je wel ziet als je bij
iemand aan de keukentafel zit”.
De coronacrisis zorgt echter ook voor verbroedering. Niks is onmogelijk en iedereen is erg
creatief, niet alleen bij de gemeente maar ook
bij de ketenpartners. Ook is de aandacht voor
elkaar toegenomen. Er wordt nu meer de tijd
genomen om naar elkaar om te kijken. Verhalen
en emoties worden met elkaar gedeeld.
“Er is meer interesse in elkaar en je merkt nu
echt dat we er samen voor staan”.
Er is nu tijd om meer het menselijke te laten
zien en net dat stapje extra te zetten. Dit kan
door iets kleins zoals bijvoorbeeld een kaartje
sturen om iemand een hart onder de riem te
steken. Of door dat luisterend oor te bieden. De
samenhorigheid was er voorheen ook maar is
nu naar een hoger niveau getild.

Bettina van Aernsbergen is Wmo- en jeugdconsulent bij het Sociaal Team. Normaal bestaan
haar werkzaamheden voornamelijk uit huisbezoeken, keukentafelgesprekken en overleggen
met verschillende ketenpartners. Wanneer er
een melding binnenkomt ga je normaal naar de

Bij het Sociaal Team zijn tien consulenten
werkzaam. De dagtaken zijn een klein beetje
veranderd. Iedereen heeft nu één dag per week
bureaudienst. Het Sociaal Team is daardoor
de hele dag bereikbaar en niet alleen in de
ochtend. Daardoor zijn we ook goed bereikbaar

voor vragen rondom het coronavirus.
“Er komen behoorlijk wat vragen binnen over
het coronavirus maar de telefoon staat niet
roodgloeiend”.

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. En ook de situatie
voor mantelzorgers kan veranderen doordat zij
zelf bijvoorbeeld tot een risicogroep behoren en
daardoor geen hulp meer kunnen 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).

Toezicht en handhaving paasweekend succesvol
Tijdens het paasweekend was het Heuvelland
afgesloten voor dagrecreatie. Directe aanleiding
was het weekend daarvoor waarin het veel
te druk was. Vanwege die drukte was het op
diverse plekken niet mogelijk om te voldoen
aan de landelijke maatregelen om de verdere
verspreiding van het coronavirus te beperken.
Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft na die
ervaringen besloten om het Heuvelland tijdens
het paasweekend af te sluiten voor dagtoeristen. De gemeente heeft in samenwerking met
de politie en de regiogemeenten deze afsluiting
gerealiseerd. Donderdagochtend 9 april om
9:00 uur was de afsluiting een feit. Gelukkig
hebben de meeste mensen zich goed gehouden

aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te
blijven.

Hartelijk dank aan alle inwoners voor het begrip
en de medewerking. Alleen samen krijgen wij
corona onder controle.

De paasdagen zijn, op enkele incidenten na,
rustig verlopen. Het was op eerste en tweede
paasdag zo rustig dat de wegafsluitingen
zelfs iets eerder dan het geplande tijdstip van
18:00 uur konden worden opgeheven. Ook de
parkeerplaatsen bij bos- en wandelgebieden
waren afgesloten om te voorkomen dat daar te
veel mensen bij elkaar kwamen. Mogelijk wordt
er nog vaker gekozen voor afsluiting van het
gebied of delen daarvan. Dit met het oog op de
meivakantie en de andere feestdagen die nog in
het verschiet liggen.

Extra ondersteuning voor ondernemers, verenigingen en stichtingen
De Nederlandse regering neemt maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus
(COVID-19) te bestrijden. Ondernemers dreigen
door deze maatregelen en andere gevolgen van
het coronavirus in financiële problemen te komen. Het kabinet neemt daarom uitzonderlijke
economische maatregelen om ondernemers,
landelijk, te helpen.

Gemeente Eijsden-Margraten heeft besloten om
extra maatregelen in te voeren om ondernemers, verenigingen en stichtingen financieel te
ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden.
Uitstel van betaling lokale belastingen
voor ondernemers
BsGW heeft op 19 maart 2020 voor alle

ondernemers in haar werkgebied alle automatische incassobetalingen voor ondernemers
opgeschort. Hiernaast vinden de komende drie
maanden geen invorderingsactiviteiten richting
ondernemers plaats. Dit doet BsGW voor alle
lokale belastingen die zij voor de deelnemende
gemeenten (waaronder Eijsden-Margraten)
en het waterschap Limburg heft en int. Deze

maatregel is vooralsnog van toepassing tot
30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het
verzoek van MKB-Nederland, heft BsGW over
deze uitgestelde betalingen geen rente.
BsGW maakt hierin gebruik van bepaalde selecties waarbij gekeken wordt naar het gebruiksdoel van een pand (zijnde niet-woning).
Het komt voor dat de ondernemer die in zijn
eigen woning gevestigd is, gemist wordt.
Mochten ondernemers merken dat zij niet in
de automatische opschorting van BsGW zijn
meegenomen dan kunnen zij via hun persoonlijke pagina op www.bsgw.nl of telefonisch via
088-8420 420 contact op nemen met BsGW.
Gemeente Eijsden-Margraten zal ook de
lokale belastingen voor ondernemers die via
de gemeente worden opgelegd, opschorten tot
30 juni 2020. Het uitgangspunt geldt dat de
openstaande vordering uiterlijk 31 december
2020 is voldaan.
Uitstel van betaling huren voor ondernemers, verenigingen en stichtingen
Een aantal ondernemers, verenigingen en stichtingen huren locaties van de gemeente
Eijsden-Margraten. Deze huurlasten worden
ook opgeschort tot 30 juni 2020. Het uitgangspunt geldt dat de openstaande vordering
uiterlijk 31 december 2020 is voldaan.
Vergunningen voor evenementen die
niet doorgaan vanwege het coronavirus
Er zijn reeds een aantal vergunningen verleend
voor evenementen die vanwege het coronavirus niet doorgaan. Besloten is om de hieraan
gekoppelde leges kwijt te schelden.
Subsidies voor evenementen die niet
doorgaan vanwege het coronavirus
Er zijn organisaties die voor het organiseren van
een evenement of activiteit een subsidie van
de gemeente Eijsden-Margraten ontvangen.
Deze subsidie dient te voldoen aan gestelde
voorwaarden.
Doordat een evenement of activiteit niet kan
doorgaan vanwege het coronavirus worden
bepaalde kosten niet gemaakt of wordt niet
voldaan aan deze subsidievoorwaarden.
Gemeente Eijsden-Margraten zal deze subsidies
apart beoordelen en gaat hier coulant mee om.
Op basis van een verantwoording van de reeds
gemaakte kosten wordt de subsidie opnieuw
vastgesteld.
Vragen hierover kunnen worden gesteld via:
info@eijsden-margraten.nl.
Contact
Momenteel is nog niet duidelijk hoe lang de nu
geldende, landelijke maatregelen van kracht
blijven. Gemeente Eijsden-Margraten volgt de
ontwikkelingen nauwlettend en zal waar nodig
extra maatregelen treffen.
Eventuele vragen kunt u stellen via:
info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie ondernemers
coronacrisis
In verband met de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan is gemeente EijsdenMargraten 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.

Rectificatie data vergaderingen
gemeenteraad in april en mei
De gemeenteraad vergadert in de maanden
april en mei via de digitale weg. Het gemeentehuis is dan gesloten. De agenda’s van de
vergaderingen worden op de gebruikelijke
manier gepubliceerd op onze website en in de
app Ibabs.
De vergaderingen zijn te volgen via livestream.
De beeldvormende vergadering vindt op 15
april 2020 om 19.00 uur plaats, de oordeelsvormende vergadering is op 21 april om
19.30 uur met aansluitend de besluitvormende
vergadering.
Op de agenda staan o.a. Regiovisie Geweld
hoort nergens thuis en visie Vrije Tijds Economie Zuid Limburg. Voor de volledige agenda’s
raadpleeg onze website.
Voor de wijze van inspraak kunt u contact
opnemen met de griffie via
griffie@eijsden-margraten.nl.
De vergadercyclus van mei bestaat uit een
beeldvormende vergadering op 11 mei (19.00
uur) met uitloop op 18 mei (19.00 uur), een oordeelsvormende vergadering op 26 mei (19.30
uur) en aansluitend weer de besluitvormende
vergadering. Over de wijze van vergaderen in
de juni/juli cyclus wordt in de loop van mei een
besluit genomen.
Voor vragen over het vergaderen van de
gemeenteraad kunt u contact opnemen met
griffie@eijsden-margraten.nl.

Burgemeester sluit toeristisch
appartement aan het Mheerelindje in Noorbeek
De burgemeester van Eijsden-Margraten heeft
besloten om één toeristisch appartement gelegen aan het Mheerelindje 8 te Noorbeek voor
de duur van zes maanden te sluiten.
Reden hiervoor is de vondst van harddrugs.
Deze harddrugs zijn door de politie op 20 februari 2020 aangetroffen. Het appartement werd
op dat moment verhuurd.
Het verkopen, afleveren, verstrekken dan wel
daartoe aanwezig hebben van verdovende middelen is in strijd met artikel 13b van de Opiumwet en het daarop gebaseerde ‘Damoclesbeleid
Lokalen en woningen’.
De sluiting gaat in op woensdag 8 april 2020 en
duurt tot en met woensdag 7 oktober 2020.
Gedurende deze termijn is het verboden en
daarmee strafbaar om dit appartement te
betreden.

Beweegtips voor ouderen
Door het coronavirus
moeten we allemaal zo
veel 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. Daarom moeten
we meer bewegen! Iedere week krijgt u van ons
een aantal beweegoefeningen:
Voor de schouders
Deze oefening kan zowel staand als zittend.
Indien mogelijk kunt u het beste staan. Ga
rechtop staan en houdt u armen langs uw
lichaam. Probeer uw schouders zo hoog
mogelijk (naar de oren) op te trekken. Dit houdt
u drie tellen vast. Daarna laat u de schouders
weer rustig zakken. Herhaal deze oefening 10
keer. Neem dan 30 seconden rust en herhaal
deze oefening nogmaals 10 keer.
Te makkelijk? Neem in elke hand een flesje
water om de oefening zwaarder te maken.
Voor de kuiten
Deze oefening kan zowel staand als zittend.
Indien mogelijk kunt u het beste staan en u
vasthouden aan een stoel of tafel. Zet uw
voeten op schouderbreedte. Ga rechtop staan
en probeer op uw tenen te gaan staan. Probeer
dit drie tellen vast te houden. Herhaal deze
oefening 10 keer. Neem dan 30 seconden rust
en herhaal de oefening nogmaals 10 keer.
Voor de armen
Deze oefening kan zowel staand als zittend.
Breng uw arm in een rechte lijn vanuit uw
lichaam zijwaarts omhoog tot zover u kunt
(maximaal horizontaal). Houd dit vijf tellen vast.
Breng de arm dan terug langs het lichaam en
wissel dan van kant. Herhaal de oefening 10
keer aan beide kanten. Neem dan 30 seconden
rust en herhaal de oefening nogmaals 10 keer.
Balans
Ga staan met de voeten op schouderbreedte.
Zorg dat er naast u een steunpunt is (stoel,
deurpost of muur). Ga vervolgens op een been
staan. Houd vijf tellen vast. Wissel dan van
been. Herhaal deze oefening 10 keer aan links
en 10 keer aan rechts. Neem dan 30 seconde
rust en herhaal de oefening nogmaals 10 keer
aan beide kanten. Zo nodig kunt u het steunpunt gebruiken om evenwicht te bewaren.
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.

Klanttevredenheidsonderzoek
taxivervoer Omnibuzz
De gemeente wil graag weten hoe inwoners
het taxivervoer van Omnibuzz ervaren. Daarom
voert onderzoeksbureau MAGIS een klanttevredenheidsonderzoek uit. Indien u gebruik maakt
van taxivervoer van Omnibuzz kan het zijn dat
u voor dit onderzoek namens de gemeente door
MAGIS benaderd wordt in de periode tussen 27
april en 22 mei. Wij hopen dan dat u een aantal
vragen wilt beantwoorden. Uw antwoorden
worden zorgvuldig en anoniem behandeld.
De resultaten van het onderzoek worden medio
juni op de gemeentelijke website gepubliceerd.
Op basis van deze resultaten bekijkt de ge-

meente wat er mogelijk verbeterd kan worden
aan het taxivervoer.
Bij vragen kunt u contact opnemen met MAGIS
via telefoonnummer 0314 359 889 of per
e-mail: s.postma@magis.nl.
Mocht u niet willen deelnemen dan kunt u zich
ook afmelden bij MAGIS. Alvast bedankt voor
uw medewerking!

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.

De coronacrisis dwingt ons terug naar
de basis. Een gezond lijf, genoeg te
eten, een veilig thuis: dat is waar het de
komende tijd om draait. En om elkaar.
Alleen samen komen we deze periode
door.

