Bouwen aan een nieuw perspectief - woord van de
burgemeester
ondanks alle beperkingen, volop te zijn.
Lichtend voorbeeld was Harmonie Diligentia,
die dit jaar 100 jaar bestaat. Met een kerstpakkettenactie spekt ze de eigen kas en steunt
ze lokale ondernemers. Voor het project
‘100 bomen voor 100 euro’ plant zij 100 bomen,
symbool voor het honderdjarig bestaan.
Door te vragen om vruchtbare grond herstelt
de harmonie de verbinding met de buurt. De
belangrijkste les? Met creativiteit is nog een
hoop mogelijk! Verzin een actie die ondernemers en bewoners verbindt. Neem maatregelen
die gunstig zijn voor de kas én het milieu, zoals
zonnepanelen op het dak van het buurthuis.
Sla de handen ineen en denk buiten bestaande
kaders. Dan bouwen we samen aan een nieuw
perspectief.
Beste inwoner,
Afgelopen week vond de eerste bijeenkomst
plaats om samen te werken aan verbinding,
herstel en hervorming. Wethouder Piatek en
ik spraken met eigenaren en vrijwilligers van
buurt-, gemeenschaps- en verenigingshuizen.
“Hoe gaat het met jullie?”, vroegen we. Wat
er toen gebeurde, overtrof al mijn verwachtingen.

Op donderdag 26 november treffen we elkaar
online om te verkennen waar uitdagingen liggen
en hoe krachten te bundelen. Eerst met verenigingen, later met ondernemers en andere groepen, of een mix van allemaal. Alles op zijn tijd,
want we willen dat met volle aandacht doen.
Voor de kerst hopen we een digitaal platform in
de lucht te hebben. Wilt u meedenken? Meld u
dan aan bij anoukbroex@eijsden-margraten.nl.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Natuurlijk waren er zorgen. Maar het gesprek
ging al snel over kansen. En die bleken er,

In beeld: download de
CoronaMelder-app
Vanwege de coronabesmettingen is het voor
u en uw omgeving belangrijk om alert te
blijven. De app waarschuwt u nadat u in de
buurt bent geweest van iemand met corona.
Het downloaden van de app is gratis en altijd
vrijwillig. U vindt de app in de App Store of
via Google Play. Meer weten? Ga naar
www.coronamelder.nl.

Drie vragen aan
Een vriend of familielid verstuurt een
bericht dat hij dringend financiële
hulp nodig heeft. U wordt gevraagd
om snel geld over te maken. Achteraf
blijkt dat het telefoonnummer werd
gebruikt door een oplichter. Wijkagent
Kelly Schellings vertelt u meer over
WhatsApp-fraude.
Hoe gaat de oplichter te werk?
“Bij WhatsApp-fraude (ook wel vriend-innoodfraude genoemd) leggen criminelen
contact per telefoon. Oplichters willen u doen
geloven dat een bekende om geld vraagt omdat hij of zij in nood zit. Daarvoor gebruiken
ze foto’s van een bekende van u of proberen
ze zelfs de stem na te bootsen.”
Hoe kan ik voorkomen dat ik
slachtoffer word?
“Onthoud altijd: appt een bekende u om
geld? Betaal nooit voordat u diegene hebt
gebeld of fysiek hebt gesproken. Scherm
daarnaast uw gegevens op sociale media zoveel mogelijk af. Wees kritisch met het delen
van persoonlijke gegevens.”
Wat kan ik doen als ik benaderd ben
via WhatsApp?
“De politie roept iedereen op zich te melden,
ook als u geen slachtoffer bent. Daarnaast
adviseren wij om contact op te nemen uw
bank om uw rekening te blokkeren. Meld de
WhatsApp-fraude ook bij de fraudehelpdesk
via www.fraudehelpdesk.nl”.
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Uitgelicht: Groot onderhoud wegen

Kort nieuws

Om er voor te zorgen dat de openbare
infrastructuur goed onderhouden en
veilig is, wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd aan de verhardingen. Daarnaast
maakt de gemeente een planning van
wegen, die worden aangepakt in het
kader van groot onderhoud. Aannemer
Kurvers wegenbouw b.v. start binnenkort, in opdracht van de gemeente met
het groot onderhoud van de volgende
wegen:

Rectificatie sluitende begroting

Leentjesweg Eijsden, Schoolstraat
Eijsden, Oude Zeepweg Gronsveld,
Rijksweg 77/79 Gronsveld.

Vaststelling Manifest Buitengewoon Buitengebied uitgesteld

Planning
Aanwonenden en bedrijven worden door aannemer Kurvers geïnformeerd over de werkzaamheden en de specifieke planning per straat via
brief of direct contact. Eventuele noodzakelijke
omleidingen worden tijdig aangegeven.

Vorige week hebben wij abusievelijk gemeld dat
de Programmabegroting 2021-2024 unaniem
door de gemeenteraad was vastgesteld. Dat is
niet juist. De begroting is door een meerderheid
aangenomen tijdens de digitale raadsvergadering. De raadsleden van CDA, EML en fractie
Janssen-Rutten stemden vóór het voorstel en
de raadsleden van de fracties VVD, GroenLinks,
PvdA en D66 tegen. Meer informatie:
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Informatie
Voor meer informatie over de uitvoering kunt
u onze website raadplegen via de zoekfunctie
werkinuitvoering/grootonderhoudwegen of
u kunt contact opnemen met Dhr. Pieters van
aannemer Kurvers wegenbouw b.v. via telefoon:
06 2835 0229.

De impact van de richtinggevende uitspraken
voor het Manifest Buitengewoon Buitengebied
is groot en raakt veel belangen. Om het
Manifest voor het Buitengewoon Buitengebied
zorgvuldig voor te bereiden, is besloten om de
vaststelling door de raad te verplaatsen van de
raadsvergadering van 15 december 2020 naar
1 februari 2021.

