
Komt u in aanmerking voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), Participatiewet of Jeugdwet?
En heeft u hier een positieve of 
negatieve ervaring mee? Dan vragen 
wij om uw mening. “Met uw feedback 
tillen we de kwaliteit van de gemeen-
telijke hulpverlening naar een hoger 
niveau”, vertelt Jos Dols van Advies-
raad Ondersteuning & Participatie 
Eijsden-Margraten.

Wat is de Adviesraad Ondersteuning 
& Participatie?
“Wij zijn 13 vrijwilligers die het college van 
burgemeester en wethouders adviseren. Onze 
adviezen gaan over de kwaliteit van alle 
gemeentelijke inspanningen rond werk en 
participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. 
Wij ondersteunen zelf geen burgers.”

Is mijn mening belangrijk voor dit 
advies?
“Jazeker! Heeft u ervaringen met de Wmo, 
Participatiewet of Jeugdwet? Dan gaan we 
graag met u in gesprek. Alle feedback en 
tips bundelen we in een geanonimiseerd 
advies aan het college van B&W. Zo kan de 
gemeente de kwaliteit van de hulpverlening 
verbeteren.”

Hoe deel ik mijn ervaringen?
“Door contact op te nemen met het secreta-
riaat van de adviesraad. U kunt mij bellen via 
06 34 81 86 96 of mailen naar 
ondersteuning_participatieem@kpnmail.nl.”

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

In beeld: ontdek de e-bike

Op 7 augustus stond Zuid-Limburg Bereikbaar 
met hun e-bike’s, speedbikes en een e-cargo-
bike op het Amerikaplein in Margraten. Ook 
wethouder Gerry Jacobs en zijn partner proberen 
via ‘Ontdek de e-bike’ 2 weken gratis een e-bike. 
“Met een e-bike kunnen we de ruimte opzoeken 
hier in het Heuvelland. Fietsen hoort bij ‘het nieu-
we normaal’ waar we, sinds corona zijn intrede 
heeft gedaan, mee te dealen hebben.” 
Deze zomer ook 2 weken gratis een e-bike 
proberen? Kijk op www.ontdekdeebike.nl.

Kent u een mantelzorger? Meld hem of haar dan 
tussen 1 september en 1 december 2020 aan voor 
het Mantelzorgcompliment. U ontvangt dan een 
geldbedrag van ons waarmee u deze mantelzorger 
in het zonnetje kunt zetten! 

Over mantelzorg
Onder mantelzorg verstaan we onbetaalde zorg 
voor zieke familieleden of vrienden. Als gemeente 
zijn we trots op onze mantelzorgers. Daarom willen 
we hen bedanken met een financiële bijdrage, het 
Mantelzorgcompliment. Daarvoor moet een man-
telzorger wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Deze leest u op www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Aanmelden
Via onze website downloadt u vanaf 1 september 
ook het aanvraagformulier. Telefonisch aanvragen 

Uitgelicht: bedank een mantelzorger met het Mantelzorg-
compliment

kan via 043 458 8488. Heeft u in 2019 al het 
Mantelzorgcompliment ontvangen van gemeente 
Eijsden-Margraten? Dan zijn uw gegevens bekend 
en ontvangt u in september het aanvraagformulier 
voor het Mantelzorgcompliment 2020.

Kort nieuws

Militaire oefening
Van 10 t/m 18 augustus 2020 is er een militaire 
oefening in onze gemeente. Militairen van de 
Koninklijke Landmacht verplaatsen zich daarbij met 
voertuigen. Zij maken geen gebruik van (oefen)-
munitie. Indien er door de oefening schade ont-
staat, kunt u zich melden via JDVclaims@mindef.nl. 
Noteer het kentekennummer, plaats, datum en tijd.

Asfaltonderhoud N278 Margraten
Van maandagavond 7 september tot en met 
woensdagochtend 9 september vindt er asfalt-
onderhoud plaats aan de N278. Tussen 19:00 en 
06:00 uur is de weg afgesloten vanaf de Ameri-
kaanse begraafplaats tot en met de kruising met 
het Burgemeester Ronckersplein. Tijdens de werk-
zaamheden wordt het doorgaand verkeer via de 
provinciale wegen omgeleid. Bestemmingsverkeer 
voor het centrum van Margraten wordt omgeleid 
via industrieterrein Aan de Fremme. Voor vragen 
kunt u mailen naar onderhoudlimburg@kws.nl.


