
Nieuwe rituelen - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

We hebben allemaal zo onze gewoonten. De 
dag beginnen met een stevige kop koffie. Op 
woensdag naar de winkel, op zaterdag met de 
stofzuiger door het huis. Mensen die we regel-
matig zien, plekken die we bezoeken. Een hobby 
om, al dan niet met anderen, te beoefenen. Die 
vastigheid zit in onze aard. En het valt niet mee 
hem los te laten.

Als vaste gewoonten en rituelen worden 
verstoord, zit het probleem vaak niet in de 
situatie. Niet de omstandigheden, maar onze 
denkbeelden daarover zorgen voor verwarring. 
Dan helpt het om nieuwe rituelen in te bouwen. 
Om bewust na te denken over een dagindeling 
die mééwerkt, niet tegen. Om het tempo aan te 
passen. 

Dienstverlening burgerzaken 
Om u en onze medewerkers te beschermen 
tegen de verspreiding van het coronavirus zijn 
het Huis van de Burger en het Servicepunt in 
Eijsden alleen op afspraak toegankelijk. 
Wilt u een rijbewijs of paspoort aanvragen 
dan kunt u een afspraak maken via: 
www.eijsden-margraten.nl/afspraken. De 
actuele openingstijden vindt u op de website.
Wij vragen u om niet langer dan 10 minuten 
voor uw afspraak aanwezig te zijn. Ook geldt 
hier het dringend advies om een mondkapje 
te dragen.

Online regelen
Veel producten zoals bijvoorbeeld een 
uittreksel uit de basis registratie personen 
(BRP), burgerlijke stand, het doorgeven van 
een verhuizing of een geboorteaangifte kunt 
u digitaal regelen via onze website.

Toezicht en handhaving maatregelen 
coronavirus
Politieagenten, toezichthouders en BOA’s 
zijn dagelijks op pad om toe te zien op het 
naleven van de landelijke en regionale maat-
regelen tegen het coronavirus. Ziet u iets wat 
ingaat tegen de coronamaatregelen, dan kunt 
u dit melden via Fixi, categorie Handhaving 
Corona. U kunt direct een melding maken via 
www.eijsden-margraten.nl/ikfixit of down-
load de Fixi-app.
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In dit jachtige bestaan worden we opeens ge-
dwongen tot stilstand en geduld. Wie te snel wil 
gaan, gaat langzaam. Wie grote stappen nemen 
wil, komt niet verder dan wat geschuifel. Kies 
liever voor het kleine. Voor intensieve, klein-
schalige contacten. Geen groots carnaval, maar 
kleine, kleurrijke ontmoetingen. Voor de humor 
van de buutreedner die ons door de donkere 
dagen helpt.

En als die hobby nu even moet wachten, ga dan 
de natuur in. Alleen of met je club: wandel, me-
diteer, desnoods allebei tegelijk. Voer de vogels. 
In lange wandeltochten of kleine ommetjes, om 
de werkdag te breken. Kijk eens goed om je 
heen. Met aandacht voor de omgeving en voor 
elkaar. Er is nog zoveel moois te zien. 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Klachten? Doe een test! 

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, 
verhoging of plotseling verlies van smaak en 
reuk? Laat u dan gratis testen op het corona-
virus. Zo controleren we de verspreiding van 
het virus en beschermen we elkaar. Ga alleen 
naar buiten voor de test. Blijf verder thuis tot 
u de uitslag van de test ontvangen heeft.
Bel voor een afspraak met 0800-1202. 



  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Binnen en buiten Thuis

Voor bezoek thuis geldt: 
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

Binnen totaal maximaal 
30 personen.

Buiten totaal maximaal 
40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Gezelschappen tot 
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

Kom je terug uit een gebied 
met een oranje reisadvies 
vanwege corona, dan ga je 10 
dagen in thuisquarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport. 

Vermijd drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.
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In het openbaar vervoer 
is het dragen van een niet-
medisch mondkapje verplicht. 

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

Het aantal besme�ingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Horeca  (eet- en drinkgelegenheden)

Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registeren.

Sluiting a�aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.



Uitgelicht: Week tegen Eenzaamheid

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid is 
er éxtra aandacht voor ontmoeting en 
verbinding. Want eenzaamheid aanpak-
ken begint met in contact komen.

Houd contact
Eenzaamheid is een serieus probleem in onze 
samenleving, zowel onder ouderen als jongeren, 
en naar aanleiding van de coronamaatregelen 
extra actueel. Daarom is het belangrijk om 
contact te houden. Er voor elkaar zijn zit in de 
kleine dingen. Bel bijvoorbeeld een familielid, 
vriend of buurtgenoot op. Of maak een wande-
ling, op 1,5 meter afstand van elkaar.

Tegels vervangen door groen: het is 
niet alleen een mooier gezicht, maar 
ook veel beter voor het milieu. Doet u 
mee? Dan vergoedt de gemeente een 
gedeelte van de kosten. Ondernemer 
Dorieke Scheurs van D’O studio-
gallery uit Cadier en Keer maakte 
gebruik van deze regeling.

Waarom deed u mee? 
“Aan de voorzijde van mijn bedrijf lag tot 
voor kort een stukje ‘niemandsland’. Bij 
hevige regenval stond deze plek blank door-
dat het water niet goed afliep. Daarom zocht 
ik contact met de gemeente die mij attent 
maakte op de Ontstening- en vergroenings-
regeling voor voortuinen.”

Wat houdt de regeling in?
“Door klimaatverandering krijgen we met 
weersextremen te maken. Daar kunnen we 
als gemeente én inwoners samen iets tegen 
doen. Daarom verving de gemeente de 
tegels aan de voorzijde van mijn bedrijf door 
beplanting die onderhoudsarm is maar ook 
bijen en vlinders trekt. Ik zorg zelf voor het 
onderhoud. Het regenwater wordt nu opge-
nomen in de grond, dit voorkomt waterover-
last en droogte.”

Waar vind ik meer over deze regeling?
“Op www.ikl-limburg.nl/buitenkans/regelin-
gen leest u alles over de subsidiemogelijk-
heden en de voorwaarden van de Ontstening- 
en vergroeningsregeling. Doet u ook mee?”

Drie vragen aan 

Tips
Heeft u in uw eigen omgeving te maken met 
eenzaamheid? Bel met ons sociaal team of onze 
participatiecoach via 043 458 8488 voor een 
luisterend oor en kom erachter hoe u samen 
met anderen de eenzaamheid doorbreekt.

In beeld: basisschool-
leerlingen planten 
Tiny Forest in Gronsveld

Leerlingen van Bassischool St. Martinus 
hebben woensdag 30 september de laatste 
bomen en fruitsoorten van het Tiny Forest op 
het schoolplein geplant. Eerder dit jaar werd 
de plantdag door de coronamaatregelen 
zonder kinderen uitgevoerd. Het Tiny Forest 
kon nu toch nog geopend worden samen met 
initiatiefnemer Eijsden-Margraten Cleanup, 
gemeente Eijsden-Margraten en het Instituut 
Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN). 
Burgemeester Dieudonné Akkermans heeft 
samen met de leerlingenraad het bord met 
de naam: Tiny Forest Boommartinus onthuld. 

Kort nieuws

Dit jaar geen gouden 
huwelijksparenconcert
Het gouden huwelijksparenconcert dat elk jaar 
in november gehouden wordt, gaat vanwege de 
coronamaatregelen niet door. 
Desondanks feliciteren wij alle echtparen die dit 
jaar hun gouden huwelijksjubileum vieren.

Maak uw woning Dubbel 
Duurzaam 
Wilt u een gratis energiescan van uw huis laten 

maken? Dan kunt u zich aanmelden via 
www.dubbelduurzaam.nl. Uit alle aanmeldingen 
selecteert Dubbel Duurzaam 25 deelnemers die 
een gratis energiescan krijgen. Een onafhan-
kelijke duurzaamheidscoach Dubbel Duurzaam 
bezoekt hiervoor uw huis. U ontvangt ook een 
rapport waarin staat hoe u uw energieverbruik 
kunt verminderen en duurzame energie kunt op-
wekken. Ook helpen de energiecoaches u bij het 
vinden van de juiste maatregelen, financiering 
en de realisatie van de verduurzaming.
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Op woensdag 30 september is prof. dr. M.P. van
Dieijen-Visser uit Margraten benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje Nassau. Deze 
bijzondere Koninklijke Onderscheiding is 
overhandigd door burgemeester Dieudonné 
Akkermans. “Mevrouw van Dieijen-Visser is een 
internationale bestuurder die in talrijke functies 
haar passie voor wetenschap, onderwijs en de 
medemens heeft laten zien”, aldus een trotse 
burgemeester.

Mevrouw van Dieijen-Visser ontving deze 
onderscheiding voor haar grote inzet voor de 
regionale ontwikkeling en grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van zorg, onder-
wijs en onderzoek. 

Wetenschap en onderzoek
Mevrouw van Dieijen-Visser is sinds begin jaren 
negentig hoogleraar Klinische Chemie. Daar-
naast was ze hoofd van de afdeling Klinische 
Chemie, later het Centraal Diagnostisch Labora-
torium, in het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum (Maastricht UMC+). Meer dan vijf 
jaar was ze voorzitter van de raad van bestuur 
van het Maastricht UMC+. Ook heeft ze talrijke 

Zorgbestuurder met passie, Koninklijk onderscheiden

bestuurlijke functies gehad op het gebied van 
de vormgeving en professionalisering van medi-
sche opleidingen. In de afgelopen jaren heeft ze 
gestreefd naar samenwerking en verbinding en 
daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van de Brightlands Maastricht 
Health Campus.

Mevrouw van Dieijen-Visser haar expertise 
op het gebied van onderzoek ligt bij cardiale 
biomarkers. Ze heeft onderzoek gedaan naar 
hartschade bij patiënten met acuut coronair 
syndroom en hartschade door extreme inspan-
ning.

Nevenactiviteiten 
In de (Eu)regionale gezondheidszorg en 
onderwijs is mevrouw van Dieijen-Visser actief 
geweest in veel toezichthoudende functies. Zo 
is ze lid van de Koninklijke Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen en was ze in het 
verleden toezichthouder bij Zuyd Hogeschool.

In haar vele nevenfuncties op regionaal, lan-
delijk en internationaal gebied is het bijzonder 
te vermelden, dat mevrouw van Dieijen-Visser 

zich inzet voor het bevorderen van de groei 
van vrouwelijke talenten naar topfuncties. Ze is 
jarenlang voorzitter geweest van de Landelijk 
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, voorheen 
Stichting Beauvoir. 

De werkzaamheden en invloeden van mevrouw 
van Dieijen-Visser strekken zich uit tot ver 
buiten de muren van de academie en univer-
siteit. Mevrouw van Dieijen-Visser heeft een 
bijzondere maatschappelijke bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van het Maastricht UMC+ 
en Maastricht University. 

Foto: Daphne Dumoulin

Als vervolgstap in het traject Buitengewoon 
Buitengebied ligt een document met richting-
gevende uitspraken ter inzage. De afgelopen 
tijd hebben belanghebbenden en geïnteresseer-
den hun input geleverd. Nu heeft iedereen de 
gelegenheid om te reageren. Alle input wordt 
verwerkt in een Manifest dat in december aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd. 
Het document is vanwege de coronamaatrege-
len alleen digitaal te raadplegen. Het document 
staat van 8 oktober tot 4 november op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 
Reacties kunt u sturen naar buitengewoon-
buitengebied@eijsden-margraten.nl.

Bekendmaking Wet Basis-
registratie Personen (BRP)

Besluit opschorting persoonslijst wegens vertrek 
naar een onbekend land:
• Rijswijk, J. van, geboren op 8-12-2002 per 
   24-07-2020.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-
venstaande persoon verblijft, neem dan contact 
op met het KlantContactCentrum (KCC) van de 
gemeente Eijsden-Margraten via 14043 of 
043 458 8488. U kunt de gemeente ook mailen 
via info@eijsden-margraten.nl.
Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Richtinggevende uitspraken 
Buitengewoon Buitengebied 


