Uitgelicht: Zeg ‘nee’ tegen alcohol

Drie vragen aan
Dit jaar vieren we de zomervakantie
anders. We moeten immers nog steeds
voorzichtig zijn. Ga daarom op vakantie in eigen land of een land met
vergelijkbare gezondheidsrisico’s en
maatregelen. “Gaat u de grens over?
Dan heeft u een geldig reisdocument
nodig”, vertelt klantadviseur Cecile
Frijns-Warnaar.
Waarvoor heb ik een reisdocument
nodig?
“U moet zich in het buitenland kunnen identificeren tijdens uw verblijf, onderweg of als u
medische zorg nodig heeft. Daarvoor heeft
u een paspoort of identiteitskaart nodig. Het
rijbewijs is geen officieel identiteitsbewijs.”

Het is zomer: dé tijd van het jaar om lekker
in het zonnetje van een biertje of een wijntje te genieten. Dat klinkt heel aantrekkelijk, ook voor jongeren in de fase tussen de
pubertijd en volwassenheid.

lijke afspraken over alcoholgebruik en het geven
van het goede voorbeeld helpt. Op
www.nix18.nl/nix-toepassen leest u concrete
voorbeelden en tips.

Duidelijke afspraken

De wijze waarop u uw kind opvoedt, is bepalend
voor de manier waarop uw kind over alcohol
denkt. Wilt u hier het fijne van weten? Ga dan naar
www.helderopvoeden.nl/alcohol.

Toch is het belangrijk om ‘nee’ te zeggen als je nog
geen 18 jaar oud bent. Daarbij is een belangrijke
rol weggelegd voor ouders. Het maken van duide-

Opvoeding

In beeld: De Cramignon
verbindt
Aan de oever van de Maas in Eijsden kunt u aan
‘Het Bat’ de grens met België oversteken. Een
overtocht met de voet- en fietsveer ‘Cramignon’
van Eijsden naar Lanaye en omgekeerd.
De overtocht verbindt aantrekkelijke wandel- en
fietsroutes met elkaar. Bij beide opstapplaatsen
vindt u overigens gezellige eet- en drinkgelegenheden. Meer informatie over vaartijden en
maatregelen vindt u op de Facebookpagina
‘Fiets Voetveer Eijsden-Ternaaien’.

Waar is mijn reisdocument geldig?
“De Nederlandse ID-kaart is geldig binnen de
EU-landen, de EER, Monaco, San Marino, Turkije en Zwitserland. Met een paspoort kunt u
wereldwijd reizen. U vraagt een reisdocument
eenvoudig aan via www.eijsden-margraten.nl
of door te bellen met 043 458 8488.”
Wie mag een kopie van mijn reisdocument maken?
“Uw werkgever en banken bijvoorbeeld. In de
praktijk vragen ook andere organisaties om
een kopie. Tonen is echter voldoende.
Verstrekt u toch een kopie van uw reisdocument? Streep dan overbodige gegevens door
en voorkom identiteitsfraude. Een veilige
kopie maakt u met de KopieID app.”
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Kort nieuws

Veilig watertappen doet u zó
Het zal u niet ontgaan zijn: de WML-watertaps zijn weer open. Ook in onze eigen
gemeente kunt u inmiddels weer lekker
vers water tappen op verschillende plekken. Laten we samen een aantal richtlijnen
volgen, zodat watertappen voor iedereen
veilig is.

Wat te doen:
- Bedien de drukknop met schone handen;
- Voorkom zoveel mogelijk direct contact met de
tap;
- Raak het punt waar het drinkwater uitstroomt
niet aan.

Helemaal veilig watertappen?
Bedien de drukknop dan bijvoorbeeld met behulp
van een schone zakdoek of handschoen.
Bent u benieuwd waar alle watertaps in EijsdenMargraten staan? Download de app “Slokje
Limburg” en u bent helemaal op de hoogte.

Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op
uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde
reclame en folders meer. Via www.postfilter.nl kunt
u zich ook afmelden voor geadresseerde reclame.
Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt
ontvangen, kunt u bij de gemeente twee soorten
brievenbusstickers aanvragen:
• NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk
en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus
met uitzondering van weekblad De Etalage
vanwege de gemeentelijke informatie.
• NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk in
uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen.

Klacht ongeadresseerde reclame
Ontvangt u toch ongeadresseerd reclamedrukwerk,
ondanks een sticker op uw brievenbus? Dan kunt
u een klacht indienen bij de adverteerder of de
verspreider. Zij moeten de klacht onderzoeken en
binnen vier weken beantwoorden. Handelen zij uw
klacht niet op tijd of naar tevredenheid af? Dan
kunt u binnen vier weken een klacht indienen via
www.reclamecode.nl.

Raad stemt unaniem in met samenwerking Middengebied
Op dinsdag 14 juli heeft de raad unaniem
ingestemd met het strategisch actieplan
Middengebied en het budget om de
samenwerking met andere gemeenten in
het Middengebied verder vorm en inhoud
te geven. Net als de andere gemeenten
stelt Eijsden-Margraten voor drie jaar
(2020-2022) €3,- per inwoner beschikbaar.

Het Middengebied: de groene long
van Zuid-Limburg
Tussen de stedelijke gebieden Heerlen, Maastricht,
Sittard-Geleen (Tripool) en de grenzen met België
en Duitsland ligt de groene long van Zuid-Limburg,
ook wel het Middengebied genoemd. Een bijzonder gebied met rivieren en beekdalen, unieke
vergezichten, rust, stilte en schone lucht. Maar
ook een gebied waar mensen wonen en werken
in kleine steden, dorpen en gehuchten. EijsdenMargraten is één van de negen samenwerkende
gemeenten in het Middengebied.

Elkaar versterken door samenwerking
Het Strategisch Actieplan Middengebied ZuidLimburg, opgesteld door Prof. Dr. Luc Soete, gaat in
op de beleidsuitdagingen voor de gemeenten in dit
gebied. Meer dan ooit is een goede samenwerking
tussen gemeenten belangrijk en ligt de uitdaging
in het vinden van een elkaar versterkend beleid.
Het strategisch actieplan Middengebied overstijgt de beleidsmogelijkheden van iedere aparte
Zuid-Limburgse gemeente. Op het gebied van
Energietransitie en Duurzaamheid, Gezondheid,
Natuur- en Omgevingsinclusieve Landbouw en
Landschapsbeheer, Ondernemerschap en een
Saamhorige Regio werken de gemeenten in het
Middengebied samen, waarbij rekening wordt
gehouden met de ontwikkelingen in de stedelijke
gebieden, in het gebied zelf en in de Euregio.

Uitvoeringsprogramma
In een uitvoeringsprogramma zijn de speerpunten
van het strategisch actieplan verder uitgewerkt

met activiteiten en projecten in vier programma’s
die op korte en middellange termijn, met een
doorkijk tot 2035, uitgevoerd worden:
- Landschap en landbouw;
- Duurzaamheid;
- Toerisme van de Toekomst
- Vitale Samenleving.
Het strategisch actieplan en het uitvoeringsprogramma bieden overheid, ondernemende
inwoners, ondernemers, onderwijs, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke partners een
resultaatgerichte grondslag om zaken daadwerkelijk te realiseren met projecten en activiteiten.

Meer informatie
Komende tijd geven wij u via onze media meer
informatie over de concrete invulling, voortgang en
resultaten van de samenwerking in het Middengebied en Zuid-Limburg. Heeft u vragen of ideeën,
neem dan contact op met Hans Sanders via
hanssanders@eijsden-margraten.nl of het
algemene telefoonnummer 14 043.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit opschorting persoonslijst wegens
vertrek naar een onbekend land:
• Towstokory A. geboren 28-01-2003 per
23-06-2020
• Goessens J.M.C.G. geboren 14-05-1962 per
23-06-2020

Staat uw naam hiernaast of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, 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.

