Uitgelicht: servicepunt Eijsden vanaf 1 september weer
open

Heeft u schulden en komt u er zelf niet
meer uit? Dan brengen we u graag
in contact met Kredietbank Limburg.
Onze beleidsmedewerker Sociale
Zekerheid, Diana Hermans, geeft u
uitleg over de schuldhulpverlening van
Kredietbank Limburg:

Vanaf september is het servicepunt in
Eijsden elke donderdag weer open van
14.00 tot 19.00 uur. Het gemeentehuis in
Margraten is dan op maandag, woensdag
en vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur
en op dinsdag van 13.30 tot 19.00 uur.
Beide locaties kunt u alleen op afspraak
bezoeken.

Regel zaken digitaal
Veel producten kunt u tegenwoordig 24/7 digitaal
regelen via onze gemeentelijke website. Denk aan
geboorte-, overlijdens- en huwelijksaangiften.
Voor sommige producten hebben wij een pasfoto,
handtekening of identificatie nodig. Dat geldt voor

een rijbewijs of reisdocument. Een bezoek aan het
gemeentehuis in Margraten is dan nodig.

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken via
www.eijsden-margraten.nl/afspraak-maken of door
ons te bellen via 043 458 8488.

In beeld: bewegende kunstwerken in het straatbeeld
Wat doe je als gemeente met een gevonden fiets
zonder eigenaar? Je knapt ‘m op en doneert ‘m
aan een nieuwe eigenaar die ‘m extra goed kan
gebruiken. Dat deden we onlangs voor het eerst.
In het kader van Kunst en Cultuur pimpten twee
inwoners hun ‘nieuwe’ fiets volledig op!
Misschien ziet u deze heuse kunstwerken binnenkort wel verschijnen.
Kunt u zelf goed een fiets gebruiken? Of wilt u
uw fiets doneren? Mail dan naar
buurtcoach@eijsden-margraten.nl.

Kort nieuws
Vervolgsessies Buitengewoon
Buitengebied

Wegwerkzaamheden Termaar,
Bauwerkoul en Gen Hof

In september gaan wij graag met u in gesprek
over het conceptdocument voor het Buitengebied.
Aanmelden kan vóór 25 augustus via
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Op maandag 31 augustus starten de wegwerkzaamheden in Termaar, Bauwerkoul en Gen Hof
vanaf de komingang Termaar tot de provinciale
weg N598. Het hele wegdek en alle rioolaansluitingen worden vervangen en de afwatering
wordt verbeterd. Er worden ook vijf drempels
geplaatst. De werkzaamheden worden gefaseerd
uitgevoerd, zodat woningen en bedrijven bereikbaar blijven. De werkzaamheden kunnen tot hinder
leiden. Neem voor meer informatie contact op
met Denise Katzschner van de afdeling Openbare
Ruimte (043 458 8488).

De raad vergadert op 25 augustus
Om 19:30 vergadert de gemeenteraad over de
bestuursopdracht agrarische bouwkavels en de
gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch.
U kunt de vergadering digitaal volgen via
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Drie vragen aan

Wie komt voor schuldhulpverlening in
aanmerking?
“Iedere inwoner van Eijsden-Margraten die
een financieel probleem ervaart of niet meer
weet hoe de eindjes aan elkaar te knopen,
kan zich aanmelden voor hulp bij Kredietbank
Limburg. Aanmelden kan eenvoudig met één
telefoontje. U bent niet de eerste en zeker
niet de enige die dit overkomt. Zeker nu,
tijdens de coronacrisis, zien we meer mensen
die in financiële problemen terecht komen.”
Wat doet Kredietbank Limburg?
“Als u aanklopt voor hulp, volgt eerst een
kennismakingsgesprek met een medewerker
van Kredietbank Limburg. Daarna wordt uw
financiële situatie bekeken. Vervolgens wordt
samen met u een plan opgesteld. Met uw
schuldeisers, de mensen die nog geld van u
krijgen, wordt bemiddeld over uw schulden
waardoor er weer rust komt en zicht op een
schuldenvrije toekomst ontstaat.”
Hoe neem ik contact op?
“Op www.kredietbanklimburg.nl leest u meer
over schuldhulpverlening. U kunt contact
opnemen via 088-101 9999 of info@kblb.nl.”
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