De kracht van lokaal - woord van de burgemeester
pastoor René Graat stierf op 11 april aan de
gevolgen van een corona-infectie. Met paard en
wagen, begeleid door de jonkheden, werd hij door
‘zijn’ dorpen gereden. Meer dan 600 dorpsbewoners in Reijmerstok, Banholt en Noorbeek brachten hem een collectief eerbetoon. Dát is de kracht
van lokaal.
Het Heuvelland gaat dezer dagen in de weekenden op slot. Ook onze gastvrije gemeente kan niet
anders dan dagjesmensen weren, voor hun eigen
veiligheid en die van onze inwoners. Tweederde
van ons gemeentepersoneel staat paraat om
mensen vriendelijk te woord te staan. Ook dat is
de kracht van lokaal.

koks stellen hun recepten beschikbaar, we koken
voor onze buurtgenoten, doen een beroep op
Tafeltje Dekje. Allemaal de kracht van lokaal.
Als kleine gemeente worden we zwaar getroffen
door het virus. We hebben, op één na, de meeste
ziekenhuisopnames van heel Limburg. Dat is
nogal wat. We willen graag terug naar een
normale situatie, maar weten niet of dat nog kan.
Beloken Pasen, de zondag na Pasen, is de Dag
van Barmhartigheid. Laten we dat in gedachten
houden en elkaar bijstaan, zodat we het leed
uiteindelijk een plekje kunnen geven. Nu niet bij
elkaar, maar wel mét elkaar!
Blijf gezond,

Beste inwoner,
De afgelopen week hingen in onze gemeente op
veel plekken de vlaggen halfstok. Onze geliefde

Gezond en veilig voedsel halen we van dichtbij.
Mensen ontdekken nieuwe plekken, restaurants
spelen met afhaalsystemen in op de crisis.
Boeren & Buren slaan de handen ineen. Sterren-

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Coronacrisis: achter de schermen
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 en 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 draaiende houden en
wat voor werk doen zij?
Dees Heuts is beleidsmedewerker Openbare
Orde en Veiligheid. In zijn dagelijks werk houdt

Ralph van Sint Fiet en Dees Heuts

hij zich onder andere bezig met thema’s zoals
evenementen, overlast, radicalisering, ondermijning en rampen- en crisisbestrijding. Tijdens
de coronacrisis is hij onderdeel van zowel het
beleidsteam als het operationeel team. Hij is
dus betrokken bij de beslissingen die genomen
worden en is betrokken bij het tot uitvoering
brengen van deze beslissingen. Daarnaast is hij
ook lid van de adviesgroep van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dees maakt lange dagen
en er zijn de afgelopen tijd veel beslissingen
genomen die snel tot uitvoering gebracht
moesten worden. Voorbeelden zijn het sluiten
van de horecagelegenheden, het annuleren van
evenementen en het sluiten van het Heuvelland.
Dit zijn allemaal beslissingen die snel uitgevoerd moeten worden. Gelukkig heeft Dees een
team om zich heen verzameld dat hem daarbij
helpt.
Ralph van Sint Fiet is in zijn dagelijks werk
vergunningenverlener. Nu is hij de rechterhand
van Dees en helpt hem bij de uitvoering van de
operationele taken. “Op het moment dat vanuit
de landelijke politiek besloten werd dat alle horecagelegenheden dicht moesten, heb ik er voor
gezorgd dat elke ondernemer gebeld werd”.

Niet alleen de horecaondernemers maar ook
organisatoren van evenementen, campinguitbaters en iedereen met een contactberoep werd
gebeld om ze op te hoogte te brengen van de
nieuwe maatregelen. Een flinke klus maar het is
belangrijk dat deze mensen een stem vanuit de
gemeente horen.
Ook houdt Ralph zich bezig met het organiseren
van toezicht en handhaving en het nakomen
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van de maatregelen, zoals o.a. het sluiten van
het Heuvelland voor dagtoeristen. Hiervoor
moesten instructies geschreven worden waar de
handhavers en toezichthouders moesten staan
en waar ze op moesten letten.
Ondanks dat er veel maatregelen in korte tijd
genomen zijn wordt er goed gereageerd, zowel
door de ondernemers als door de inwoners.
Zo geeft Dees aan dat op het sluiten van het

Heuvelland overwegend positief wordt
gereageerd. “Zelfs de mensen die werden
weggestuurd reageerden begripvol”. Ook was
er waardering vanuit de inwoners te merken.
“Er werd koffie aangeboden aan de verkeersregelaars en de inwoners reageerden dat ze
verbaasd waren dat de gemeente zich met
zoveel energie inzet voor de inwoners”.
De ondernemers die hard getroffen worden
door de maatregelen reageren begripvol. “Er is

veel creativiteit te zien bij de ondernemers op
de manier hoe ze omgaan met de maatregelen”
vertelt Ralph.
“Bij restaurants kan er nu ook worden afgehaald of wordt er bezorgd. Vooral in verband
met de 1,5 meter afstand worden er veel creatieve oplossingen bedacht door de ondernemers
zoals een winkelstraat van de lokale groenteboer”.

ook onze banen en inkomens te beschermen en
de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en
grootbedrijven op te vangen.

uur en van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30
tot 12.00 uur).

Toezicht en handhaving
Alleen samen kunnen wij corona onder
controle krijgen. Het is van groot belang
dat wij allemaal de maatregelen en
richtlijnen tegen dit virus naleven.
Om hierop toe te zien gaat het STOP
coronateam, toezicht en handhaving, 7
dagen per week op pad. Er wordt actief
gecontroleerd en hulp geboden bij het
naleven van de regels. Bij overtreding
volgen boetes.
Afgelopen weekend was het ondanks afsluitingen toch druk met toerfietsers en wielrenners
in het Heuvelland. Een deel van de fietsers en
auto’s zijn weggestuurd bij de wegafzettingen
binnen de gemeente. Op grond van de noodverordening kan Veiligheidsregio Zuid-Limburg
t/m 28 april wegafsluitingen inzetten om dagtoerisme te voorkomen. Let op aankondigingen
op de gemeentelijke website, Facebook en in
de media.
Ziet u iets wat ingaat tegen de coronamaatregelen, dan kunt u dit melden via Fixi. In Fixi zit
de categorie Handhaving Corona. Ziet u rondslingerend afval of bent u getuige van illegaal
afval dumpen? Meld dit ook via Fixi. Wanneer u
een melding maakt met Fixi wordt deze melding
opgepakt door de gemeente.
U kunt direct een melding maken via
www.eijsden-margraten.nl/ikfixit of download
Fixi in de Google Play Store of App Store.

Overig nieuws
Extra ondersteuning voor
ondernemers, verenigingen en
stichtingen
De Nederlandse regering neemt vanwege
het coronavirus uitzonderlijke economische
maatregelen. Doel is om naast onze gezondheid

Naast de landelijke maatregelen biedt gemeente Eijsden-Margraten extra maatregelen
om ondernemers, verenigingen en stichtingen
financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk
ruimte te bieden, namelijk:
• Uitstel van betaling lokale belastingen voor
ondernemers;
• Uitstel van betaling huren voor ondernemers,
verenigingen en stichtingen;
• Kwijtschelden van leges van vergunningen
voor evenementen die niet doorgaan vanwege het coronavirus;
• Coulante omgang m.b.t. subsidies voor
evenementen die niet doorgaan vanwege het
coronavirus.
In verband met de coronacrisis heeft gemeente
Eijsden-Margraten tevens een virtueel ondernemersloket. Via dit loket willen wij ondernemers
helpen met antwoorden op hun vragen en
doorverwijzen naar de juiste organisaties. Meer
informatie over de extra maatregelen voor
ondernemers, verenigingen en stichtingen en
het ondernemersloket leest u op:
www.eijsden-margraten.nl/coronavirus.

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

Naast het hulpaanbod van ons eigen Sociaal
Team zijn er tal van overige lokale en landelijke
hulplijnen en initiatieven. Hieronder een aantal
voorbeelden. Meer informatie en de contactgegevens van de initiatieven leest u op:
www.eijsden-margraten.nl/coronavirus.
Lokale hulplijnen en initiatieven
• Mooi Mergelland: een digitaal buurtplatform
voor inwoners van gemeente EijsdenMargraten. In de rubriek ‘Elkaar helpen’ kunt
u uw hulpvraag of aanbod kenbaar maken.
• Eckelraadse Vrouwen Activiteiten: hulp
nodig? Er is iemand voor u! Vrouwenvereniging EVA verbindt inwoners in Eckelrade.
• Stichting Vrijwillige Hulpdienst Margraten:
staat klaar voor kwetsbaren en verbindt
inwoners in Margraten.
• Centrum voor Jeugd en Gezin 043: biedt
handige tips en advies voor ouders om de
sfeer in huis positief te houden.
• Trajekt Home-Start Heuvelland: een luisterend oor nodig of advies over de opvoeding
van uw kind(eren)? Ook in deze tijd kunt u bij
ons terecht voor opvoedondersteuning.
Landelijke hulplijnen en initiatieven
• Rode Kruis Hulplijn: heeft u een luisterend
oor, advies of extra hulp nodig omdat u in
quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kunt u
contact opnemen via 070 445 5888
(maandag t/m zondag van 9.00 tot 21.00 uur).
• Algemene Bond voor Ouderen: staat ouderen
te woord of ze nu wél of geen lid zijn. Indien
u vragen heeft, bij zorgen, voor advies of om
gewoon even een praatje te maken via
034 846 6666 (maandag t/m zondag van
09.00 tot 21.00 uur)
• Seniorenorganisatie KBO PCOB: staat klaar
om ouderen een luisterend oor te bieden en
antwoord te geven op mogelijke vragen.
Bel de Ouderen-Infolijn via 030 340 0600
(maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
• Luisterlijn: voor mensen die zich angstig of
eenzaam voelen, of om uiteenlopende
redenen behoefte hebben aan een luisterend
oor. De Luisterlijn belt u anoniem via
0900 0767 (maandag t/m zondag, dag en
nacht 24/7).

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 de dagelijkse dingen blijven doen en blijven we fit. Iedere
week krijgt u van ons een aantal beweegoefeningen.
Voor de armen: appels plukken
Deze oefening kan zowel zittend als staand
uitgevoerd worden. Strek een arm helemaal
omhoog richting het plafond. Maak u helemaal
lang en blijf naar voren kijken. Houd dit drie tellen vast en wissel van arm. Herhaal dit 10 keer
links en 10 keer rechts. Neem 30 seconden rust.
Herhaal de oefening dan nog een keer.
Voor de benen
Ga op een stoel zitten. Strek het linkerbeen
uit. Trek daarbij de tenen naar u toe. Vijf tellen
vasthouden en wissel dan van been. Zorg dat
u rechtop blijft zitten terwijl u de oefening
uitvoert. Herhaal de oefening 10 keer met links

en 10 keer met rechts. Neem dan 30 seconden
rust. Herhaal de oefening dan nog een keer.
Voor de borstspier en de tripceps
Ga ongeveer een meter van de muur staan en
strek uw lichaam. Zet uw handen op schouderbreedte en hoogte tegen de muur.
Breng nu uw neus naar de muur toe door alleen
uw armen te buigen (probeer uw ellebogen kort
bij het lichaam te houden).
Druk vervolgens weer gecontroleerd uw lichaam
van de muur weg totdat uw armen weer
gestrekt zijn.
Herhaal dit 10 keer. Neem dan 30 seconden
rust. Herhaal de oefening dan nog een keer.
Moeilijker of makkelijker maken: ga dan verder
weg of dichter bij de muur staan.
Voor de schuine buikspieren
Deze oefening kan zittend of staand uitgevoerd
worden. Ga staan indien mogelijk.
Zet uw voeten op schouderbreedte.
Draai uw bovenlichaam gecontroleerd naar
rechts en links. Let op: niet draaien vanuit het
onderlichaam maar vanuit de buik. De heupen
blijven stil.
Moeilijker maken: gebruik gewicht of fles water.
Door de oefeningen dagelijks te doen, zult
u fitter blijven. Kies een of zelfs twee vaste
momenten per dag om de oefeningen te doen
en herhaal dit dagelijks. Met een vast ritme is
het gemakkelijker 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.

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. 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.

Bekendmakingen
Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Ontwerpbegroting Rd4
2021

Besluit opschorting persoonslijst wegens
vertrek naar een onbekend land:
• Plaa, A.E., geboren 06-07-1989 m.i.v.
23-03-2020
• Storemark, C., geboren 06-04-1992 m.i.v.
23-03-2020
• Wood, L.F., geboren 23-02-1993 m.i.v.
23-03-2020

Burgemeester en wethouders van EijsdenMargraten maken bekend dat op 14 april
2020 van Rd4 een ontwerpbegroting over
2021 is ontvangen.

Staat uw naam hier vermeld of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op met het KlantContactCentrum
(KCC) van de gemeente Eijsden-Margraten via
14 043 of 043 458 84 88. U kunt de gemeente
ook mailen via info@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

Krachtens het tweede lid van artikel 35 Wet
gemeenschappelijke regelingen wordt de
ontwerpbegroting door de deelnemende
gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd
en tegen betaling van de kosten verkrijgbaar
gesteld.
Op basis hiervan liggen de enkelvoudige ontwerpbegroting GR Rd4 2021 en de geconsolideerde ontwerpbegroting Rd4 2021 gedurende de openingstijden van het gemeentehuis
voor een ieder bij de balie ter inzage.

Desgewenst kan tegen betaling van de
hieraan verbonden leges een kopie worden
ontvangen.
Eijsden-Margraten, 22 april 2020
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Dieudonné Akkermans

