
Verantwoord loslaten - woord van de burgemeester

Twee sloten voor uw fiets klinkt 
misschien wat overdreven. Maar het 
tegendeel is waar. Met twee sloten 
verkleint u namelijk de kans dat uw 
fiets gestolen wordt. Daarom werken 
we in Eijsden-Margraten mee aan de 
campagne ‘gebruik een tweede slot’. 
Politieagent Jaimy Thans legt het nut 
van een tweede slot uit.

Hoe voorkom ik fietsdiefstal met een 
tweede slot?
“Een tweede slot aan uw fiets maakt diefstal 
moeilijker. Een dief moet immers niet één, 
maar twee sloten openbreken. Dit kost 
automatisch meer tijd. Daardoor is de kans 
dat een dief uw fiets voorbijloopt groter.”

Wat is een goed slot? 
“Als u een tweede slot koopt, let er dan op 
dat het slot een ART-keurmerk heeft. Dit keur-
merk geeft met twee, drie, vier of vijf sterren 
aan hoe goed uw fiets beveiligd is tegen 
fietsdiefstal. Hoe meer sterren, hoe veiliger 
het slot én uw fiets.”

Zijn er ook andere mogelijkheden?
“Ja, u kunt uw fiets ook op andere manieren 
tegen fietsdiefstal beschermen. Bijvoorbeeld 
door uw fiets in een bewaakte fietsenstalling 
te zetten. U kunt uw fiets ook laten verzeke-
ren. Ga voor meer informatie naar 
www.stopfietsdiefstal.nu.” 
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In beeld: kinderen maken 
bijenhotels

Wilde bijen zijn belangrijk voor planten, dieren 
en onze voedselvoorziening. Om extra aandacht 
te geven aan deze nuttige insecten zijn wij in 
samenwerking met Stichting IKL gestart met een 
bijenwelzijnprogramma. We daagden o.a. 
kinderen van basisschool de Den, Maurice Rose, 
en OBS Mesch uit om een doe-het-zelf bijenhotel 
te maken. Veel kinderen zijn hier al enthousiast 
mee aan de slag gegaan. Ga voor meer foto’s 
naar www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Beste inwoner,

Langzaam lijken we de pandemie onder controle 
te krijgen. Hoewel het virus in grote delen van 
de wereld nog hard toeslaat, lijkt hier het ergste 
voorbij. Nu is het zaak dat zo te houden. We 
hopen op een spoedig vaccin, maar voorlopig is 
ons eigen gedrag bepalend. 

Dat is nog niet zo makkelijk. Want wat doe je met 
het examenfeest van je kind, of met de vakantie? 

Hoe krijg je die anderhalve meter in je systeem? 
Hoe zoek je de verbinding niet fysiek, maar online, 
of in het hart? En hoe vertraag je als samenleving 
je tempo, niet voor een paar maanden, maar 
misschien wel voor altijd?

Net als bij de Bronk moeten we op zoek naar een 
andere invulling. Dat gaat met vallen en opstaan, 
want bijleren is makkelijker dan afleren. Maar het 
kán. We zien al dat de buitengebieden populairder 
zijn dan de binnensteden. Dat is gunstig voor het 
herstel van het toerisme én voor onze gezondheid, 
want hier is anderhalve meter afstand makkelijker 
te organiseren dan in de stad. 

Maar het betekent ook dat de ergernis toeneemt. 
Met de hulp van onze nieuwe taskforce tegen 
drukte in het verkeer zoeken we de balans: tussen 
het verleiden van de toerist en het spreiden van 
de drukte, tussen economisch belang en leef-
baarheid. We heten bezoekers welkom, maar niet 
allemaal tegelijk. Wellicht worden de binnenste-
den definitief autoluw.

Zo gaan we in kleine stapjes naar een nieuw 
evenwicht. Misschien wel op onze elektrische 
fiets, want die is niet voor niets zo populair. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Ook Pip Bessems uit Banholt deed mee.



Opnieuw kunnen we een stap vooruit 
zetten in de corona-aanpak. We starten een 
nieuw hoofdstuk en gaan van een intelli-
gente lockdown naar ruimte met regels. 
Algemene regels voor binnen en buiten. 
Die blijven nodig, want het coronavirus is 
zeker niet verdwenen.

Blijf op de hoogte
De nieuwe coronamaatregelen hebben gevolgen 
voor iedereen. Houd daarom de gemeentelijke 

Uitgelicht: versoepeling coronamaatregelen

informatiekanalen goed in de gaten en blijf op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Ga voor meer informatie naar 
www.eijsden-margraten.nl/coronavirus.  

Basisregels blijven belangrijk
De versoepeling gaat verder dan eerder door 
het kabinet was aangekondigd. Toch blijven de 
basisregels belangrijk om de verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Je vindt deze regels op 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Programmering 3Heuvelland
De programmering van 3Heuvelland van deze 
week is bekend. Deze week zendt de omroep 
onder andere de Alternatieve Bronkzondag in 
Mesch en het Bloemenparadijs De Waardhoff uit. 

U bekijkt de programma’s op de even uren op 
Ziggo kanaal 46. Ga voor de volledige program-
mering naar www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Kort nieuws


