
Nederigheid - woord van de burgemeester

Support your Locals

Beste inwoner,

Nu de anderhalvemetersamenleving langzaam 
gestalte krijgt, wil iedereen vooraan staan. We 
zijn het binnenzitten zat en trekken een korte 
sprint naar het terras. Het grenzenloos consume-
ren, dat voor even zijn heerschappij was kwijtge-
raakt, steekt weer de kop op. Maar juist nu is het 
belangrijk dat gezondheid en veiligheid prevaleren 
boven eigenbelang. 

Voor veel ondernemers is het een 
uitdagende periode. Wij vragen onder-
nemers uit onze gemeente hoe het met 
ze gaat. Deze week: Claudia Thiessen 
van Pure-You Mindfulness & Coaching 
in Bemelen.

Waarvoor kun je terecht bij Pure-You?
Indien je op zoek bent naar rust in je hoofd, 
meer zelfvertrouwen, beter slapen, of een 
betere werk-privé balans dan ben je bij mij 
aan het juiste adres. Met behulp van verschil-
lende methodes werken we samen aan 
een positieve mentale gezondheid en meer 
energie.  

Hoe heb je de afgelopen weken 
beleefd?
De coronacrisis kan van invloed zijn op je 
gemoedstoestand, daarom is er juist nu extra 
veel aandacht voor mijn vakgebied. Deze 
crisis raakt mij ook. Ik sta daar dan bewust bij 
stil, en laat de stress-impact bewust toe. 
Dit levert mij de ruimte en energie op, om me 
te richten op nieuwe (online) kansen. 
Eind mei lanceer ik bijvoorbeeld mijn eerste 
e-book ‘Leven vanuit je hart - in 3 stappen 
naar meer ruimte en vrijheid’. 

Waar kijk je naar uit?
Corona verbindt: we staan allemaal voor 
dezelfde uitdaging en ik kijk er naar uit dat 
we die verbinding verankeren in de samen-
leving.

Drie vragen aan

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
info@eijsden-margraten.nl
 
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do: 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

We kijken ernaar uit weer deel te nemen aan de 
maatschappij. Maar waar de één verlangt naar 
een avondje uit, hoopt de ander eindelijk zijn be-
handeling in het ziekenhuis voort te zetten. Alleen 
als we volop testen en traceren, kunnen we onze 
vaart versnellen. Dat doen we niet, in Nederland. 
En dus moeten we de verleiding om terug te keren 
naar het oude langer weerstaan. 

Om gezond en veilig vooruit te gaan, moeten 
we soms even stilstaan, of zelf een stapje terug 
zetten. Dat vraagt om geduld en vertrouwen. 
En het vraagt om nederigheid. Om het vermogen 
om niet onszelf, maar de gezondheid en de 
vitaliteit van onze gemeenschap voorop te zetten. 

Alleen kom je sneller, samen kom je verder. En 
ook al verlies je daarmee je plek op het terras, de 
echte winst ligt in de oprechte en duurzame ont-
moeting met de mensen die je lief zijn. Daarom 
vraag ik u: laat wie gezond is, dankbaar zijn. Laat 
de sterken waken over de kwetsbaren. En laten 
we de ander de ruimte geven. Misschien wordt 
naar elkaar omkijken dan wel een mooie, nieuwe 
natuur. 

Blijf elkaar trouw.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Gemeente Eijsden-Margraten wil haar lokale 
ondernemers graag een hart onder de riem 
steken. Ook u, als burger en consument, kunt 
daar een bijdrage aan leveren. Maak een foto 
van uw moment bij het steunen van een lokale 
ondernemer en stuur die naar: 
communicatie@eijsden-margraten.nl. De leukste 
inzendingen plaatsen we hier in de Etalage.  

Wilt u graag meehelpen met het verbeteren van 
ons lokale voedselsysteem, stuur dan een mail 
met uw aanmelding of idee naar collega 
SanneMinten@eijsden-margraten.nl  

#samensterk #kooplokaal #supportyourlocals 



Gewijzigde openingstijden
Het Gemeentehuis in Margraten is gesloten op 
donderdag 21 mei Hemelvaartsdag, vrijdag 
22 mei brugdag en maandag 1 juni Pinksteren.

Voor de verplichte aangifte geboorte c.q. over-
lijden kunt u op vrijdag 22 mei en op maandag 
1 juni tussen 09.00 en 09.30 uur telefonisch 
contact opnemen met Henriëtte Wijnands 
via telefoonnummer 06 5276 7678. U bent 
verplicht binnen drie dagen na de bevalling 
aangifte te doen van een geboorte.

Burgerpeiling ‘Waar staat je 
gemeente?’
De tweejaarlijkse burgerpeiling ‘Waar staat je 
gemeente?’ is eind 2019 opnieuw uitgevoerd. 
In totaal hebben 611 inwoners deelgenomen 
aan het onderzoek. Zij hebben vragen 
beantwoord over de thema’s: Woon- en leef-
omgeving, Relatie inwoner - gemeente, 
Gemeentelijke dienstverlening en Welzijn en 
zorg. 

De resultaten worden vergeleken met de cijfers 
van 2017 van onze eigen gemeente en met 
andere gemeenten. Met de resultaten gaan we 
aan de slag om onze dienstverlening verder te 
verbeteren. 

Zowel het volledige onderzoeksrapport als een 
beknopt overzicht van de resultaten vindt u op: 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Kort nieuws

De intelligente lockdown heeft voor iedereen 
grote gevolgen. Het elkaar niet kunnen zien en 
aanraken heeft ook op de mentale gezondheid 
een grote impact. Hierdoor kan een gevoel van 
eenzaamheid alleen maar toenemen. 
Simonetta Vaccari is sinds september Partici-
patiecoach. Zij is de link tussen de gemeente 
en inwoners. Haar taak is om iedereen in 
beweging te krijgen in de breedste zin van het 
woord. “Het gaat er niet alleen om mensen 
fysiek in beweging te krijgen maar ook om 
mensen weer mee te laten doen”. Dit kan door 
het verzorgen van dagbesteding of het zoeken 
naar een buddy. Normaal gaat Simonetta bij de 
mensen langs. Helaas kan dit nu niet en houdt 
ze daarom wekelijks belrondes. “Hierdoor kan 
ik de inwoners toch een beetje aandacht geven. 
Ik zeg ook altijd dat ik niet altijd de oplossing 
heb, maar dat ik wel kan meedenken”. 

Niet alleen de gemeente is op dit vlak actief. 
Er zijn ook veel nieuwe burgerinitiatieven. Er is 
een flinke toename in vrijwilligers bij officiële 
instellingen zoals Envida, maar ook bij burger-
initiatieven. Huiskamers houden zelf belrondes. 
Een ander voorbeeld is het initiatief van EVA 
(Eckelraadse Vrouwen Activiteiten). Zij hebben 
een lijst met telefoonnummers van vrijwilligers 
verspreid die gebeld kunnen worden als er 
vragen zijn. Vóór het coronavirus werd er veel 
gesproken over het feit dat de samenleving 
steeds individualistischer werd, maar door de 
gevolgen van het virus zijn we veel meer naar 
elkaar om gaan kijken. 

Aandacht voor elkaar

Wie verdient een lintje? 

Koningsdag is een officiële feestdag. 
Voor enkele landgenoten heel bijzonder, 
aangezien zij een Koninklijke onder-
scheiding ontvangen. De uitreiking van 
een Koninklijke onderscheiding vormt 
overigens het ‘sluitstuk’ van een vrij 
lange procedure. Dit laatste betekent 
dat de procedure voor de toekenning 
van een Koninklijke onderscheiding op 
Koningsdag in 2021 snel van start gaat.

Verdiensten                                                                                                                                           
Om in aanmerking te komen voor een 
onderscheiding moet sprake zijn van vrijwillige 
verdiensten voor de gemeenschap. Dit kan in de 
directe omgeving zijn, maar ook bijvoorbeeld 
voor mensen of verenigingen van buiten de 
gemeente. De betrokkene moet een voorbeeld-
functie vervullen (dit wordt beoordeeld door 
het zogenaamde Kapittel voor de Civiele 
Orde). Voor de uitreiking bij gelegenheid van 
Koningsdag in 2021 moet de burgemeester de 
voordracht vóór 1 september 2020 indienen 
bij de commissaris van de Koning. Dit betekent 
dat de burgemeester uiterlijk 1 juli 2020 de 
voordrachten heeft ontvangen. Voordrachten 
die later worden ontvangen, kunnen niet meer 
tijdig worden behandeld. Iedereen kan iemand 
voordragen voor een onderscheiding.

Procedure                                                                                                                                             
De voordracht moet worden ingediend bij de 
burgemeester van de woonplaats van de voor 

te dragen persoon. Kijk voor meer informatie 
op: www.lintjes.nl.                                                                          

Wij vragen u vriendelijk om contact op te 
nemen met het bestuurssecretariaat, voordat u 
aan de slag gaat met de voorbereiding. 
Het voorstelformulier voor de aanvraag van een 
Koninklijke onderscheiding kunt u vinden via 
www.eijsden-margraten.nl zoekfunctie Konink-
lijke onderscheiding. Er wordt eerst bekeken of 
de persoon in kwestie wel of niet decorabel is. 
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via het 
telefoonnummer: 043 368 7023 of via email: 
bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl.

Bijzondere gelegenheid                                                                                                                                      
 Wie iemand wil voordragen in verband met een 
jubileum of een andere bijzondere gelegenheid 
- buiten Koningsdag - dient er rekening mee te 
houden, dat de voordracht tenminste vijf maan-
den voor de datum van uitreiking ingediend 
moet zijn bij de burgemeester.

Digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze digitale 
nieuwsbrief 
Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn 
van de laatste maatregelen rondom het corona-
virus. 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: www.eijsden-margraten.nl. 

Simonetta Vaccari


