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In beeld: twee bedrijven 
uit Margraten naar de 
Consumer Electronics 
Show (CES)

COMPO Software en Knowtice hebben afgelo-
pen week met de Nederlandse handelsmissie 
digitaal deelgenomen aan de CES. De gevolgen 
van de coronapandemie laten zien hoe kwets-
baar onze samenleving is. Samen met diverse 
partners werken zowel COMPO Software als 
Knowtice aan innovatieve en high tech oplos-
singen die een bijdrage leveren aan het weer 
leefbaarder maken van onze samenleving. Kijk 
voor meer informatie op www.knowtice.eu en 
www.peopleflows.nl.  

Drie vragen aan 

Raymond Oostwegel uit Gronsveld is 
op verschillende manieren bezig met 
het verduurzamen van zijn huis. Hij 
plaatste dubbel glas en isoleerde zijn 
huis. Zo drong hij zijn energieverbruik 
terug van 10.000 naar 3.000 kuub per 
jaar. Een energiescan van Dubbel Duur-
zaam gaf hem extra tips om verder te 
verduurzamen. 

Waarmee heeft de energiescan u 
geholpen? 
“Je krijgt laagdrempelige tips die je meteen 
kunt toepassen. De energiecoach atten-
deerde mij erop dat er veel warmte verloren 
ging door de garagepoorten. Die heb ik nu 
geïsoleerd. Ook bleek uit de scan dat de 
tochtstrips van de deuren te stug waren ge-
worden. Een tochtband zorgt ervoor dat het 
nu veel warmer is binnen. Verder heb ik alle 
lampen vervangen door LED lampen, zelfs de 
tuinlampen.” 

Welke grotere projecten kwamen naar 
voren uit de energiescan? 
“Wij hadden al 12 zonnepanelen aan de 
zonzijde van het dak. Maar dankzij de scan 
weet ik dat je met behulp van een speciaal 
rek ook zonnepanelen kunt plaatsen aan de 
andere kant.”
 
Hoe kunnen andere inwoners mee-
doen?
“Geef u op om geselecteerd te worden voor 
een gratis energiescan via www.dubbel-duur-
zaam.nl/aanmelden-eijsden-margraten.”  

Laat de driekleur stromen! - woord van de burgemeester

Beste inwoner,

Nog een dikke drie weken, dan breken de 
laatste dagen voor aswoensdag aan. Dolle en 
dwaze dagen die normaal in het teken staan 
van bonte optochten en ontmoetingen. Waarin 
we in ons mooiste carnavalspakje de wagens 
bewonderen. Dit jaar zit dat er niet in. De pilsjes 
in de kroeg en de feestjes op de hoek van de 
straat moeten we noodgedwongen missen. En 
toch pakt deze pandemie ons Vastelaovend niet 
af. 

Beperking stimuleert de creativiteit, dat blijkt 

maar weer. Onze carnavalsverenigingen, toch 
al van de originele vondsten, doen er onder de 
huidige omstandigheden nog een schepje bo-
venop. Er zijn ideeën voor een posterwedstrijd 
voor kinderen en een carnavalsontbijt-op-bed. 
Voor zittingen of galadiners op afstand en 
quizzen via Kahoot. 

Lokale dj’s hebben een playlist gemaakt om 
thuis te sjoenkele en te zingen. Prinsen en 
prinsessen uit het hele Heuvelland maken een 
lied om de Vastelaovendsmoed erin te houden. 
Jeugdcarnaval en carnavalsverenigingen slaan 
de handen in elkaar. Versieringen achter de 
ramen, rood-geel-groene verlichting of carna-
valssymboliek: er zijn genoeg ideeën om met 
z’n allen in de stemming te komen. 

Ondanks de afstand is de verbondenheid 
sterk. Vastelaovend zit in ons bloed, wat de 
omstandigheden ook mogen zijn. Het is een 
volkscultuur die we, ook nu, samen vieren. Deel 
die creativiteit! Hang de vlag uit, koester op je 
eigen manier de traditie. Laat de driekleur maar 
stromen. En laat ons op verenigt-u.nl, waar we 
vraagstukken delen en samen tot oplossingen 
komen, allemaal meegenieten. Dan gaan we 
samen van straatcarnaval naar een digitale 
carnaval. Alaaf! 

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester



Uitgelicht: spelregels voor hondenbezitters

Onze trouwe viervoeter, we zijn er maar 
wat blij mee. Heerlijk wandelen en 
lekker buiten zijn. We genieten van het 
landschap en de natuur. Samen met de 
mensen die hier wonen en leven. In har-
monie met elkaar. Daarom zijn er spelre-
gels over het uitlaten van uw hond.

•	 Binnen	de	bebouwde	kom:	honden	aan	de	
 lijn (uitgezonderd de vier hondenlosloop-
 gebieden) en hondenpoep opruimen;
•	 Buiten	de	bebouwde	kom:	honden	mogen	
 loslopen. Uitgezonderd in de aangegeven 
 natuur- en wandelgebieden. Hondenpoep 
 mag in de berm, direct naast de openbare 
 weg blijven liggen;
•	 Honden	zijn	niet	welkom	op	openbare	speel-

 terreinen, speelweiden en zandbakken;
•	 Hondenpoep	kunt	u,	in	een	afgesloten	
 hondenpoepzakje, in alle openbare afvalbak-
 ken gooien. Niet in het riool (dat veroorzaakt 
 verstoppingen).

Deze regels gelden niet voor honden met een 
speciale functie zoals blindengeleidehonden en 
hulphonden. Meer informatie over aangewezen 
natuurgebieden, wandelpaden en de honden-
losloopgebieden vindt u via 
eijsden-margraten.nl/hondenbeleid.

Vergaderingen van de raad 25 januari en 2 februari 2021

Op 25 januari om 19.00 uur, vindt de beeld-
vormende vergadering plaats. Op 2 februari 
om 19.30 uur de besluitvormende raadsver-
gadering. Beide vergaderingen vinden digitaal 
plaats. 
Op de agenda staat één raadsvoorstel, namelijk 
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening. 
Dit onderwerp wordt in beide vergaderingen 
behandeld. 

Voor de volledige agenda’s kijk op 
www.eijsden-margraten.nl of op de app Ibabs.

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in beide 

vergaderingen, maar niet over besluiten waar-
tegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of 
open staat (zoals bestemmingsplannen). 
De vergaderingen vinden digitaal plaats. U 
kunt contact opnemen met de griffie over de 
mogelijkheden om in te spreken. 
(griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan 
uiterlijk vrijdag 22 januari 09.00 uur voor de 
beeldvormende vergadering en 1 februari 09.00 
uur voor de besluitvormende vergadering. 

Volg de raad!
Alle vergaderingen vinden digitaal plaats en zijn 
te volgen via 
www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Waarover vergadert de raad? 

Op de agenda van zowel de beeldvor-
mende als de besluitvormende vergade-
ring staat één raadsvoorstel, namelijk 
de Verordening beslistermijn schuldhulp-
verlening. Dit onderwerp wordt in beide 
vergaderingen behandeld. Over dit 
onderwerp geven wij u hieronder graag 
meer informatie. 

Raadsvoorstel Verordening beslis-
termijn schuldhulpverlening
Per 1 januari 2021 is de wijziging Wet gemeen-
telijke schuldhulpverlening ingegaan. Voor 
schuldhulpverlening is veel informatie nodig 
over de (financiële) situatie van de persoon met
schulden. Het doel van de wetswijziging is het 
verminderen van schuldenproblematiek door 
middel van vroegtijdig ingrijpen.

De huidige wet gaat ervan uit dat inwoners zelf 
informatie aanleveren, zodat de gemeente hier 
vervolgens een plan van aanpak voor schuld-
hulpverlening mee kan maken. Deze inlichtin-
genplicht werkt vertragend en leidt tot langere 
wacht- en doorlooptijden. Om die reden is in de 
wijziging opgenomen dat schuldhulpverleners 
eenvoudig zelf digitale informatiebronnen kun-
nen raadplegen, zoals bijvoorbeeld gegevens 
over iemands schulden en salaris. Hierdoor 
komen problematische schulden eerder in beeld. 
De gegevensuitwisseling vindt plaats met na-
leving van de AVG. Dit is de wet die de privacy 
van burgers beschermt.

Onderdeel van deze wetswijziging is dat 
gemeenten verplicht zijn om in een verordening 
een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen 
de gemeente na het eerste gesprek over de 

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

hulpvraag moet besluiten of iemand voor een 
schuldenregeling in aanmerking komt. Deze 
beslistermijn mag maximaal acht weken zijn en 
is noodzakelijk voor een zorgvuldige uitvoe-
ring van de wet. We willen immers de juiste 
ondersteuning bieden passend bij de situatie. 
Iedere schuldensituatie is anders en vraagt om 
maatwerk. Het in kaart brengen van de situatie 
en bijbehorend ondersteuningsaanbod vraagt 
om zorgvuldigheid en kost tijd. We kiezen 
daarom voor een maximale beslistermijn van 
acht weken. Waar mogelijk krijgen inwoners 
eerder een besluit waarin duidelijkheid wordt 
gegeven over de toegang tot schuldhulpverle-
ning. De raad beslist 2 februari.



Om herstel en hervorming te stimuleren hebben 
we op verzoek van de gemeenteraad een nieuw 
platform ontwikkeld: Verenigt u. Een platform met 
en voor inwoners, ondernemers en verenigingen 
in Eijsden-Margraten. Een plek die mensen met 
elkaar verbindt in kleine en grote vraagstukken. 
We beginnen klein en groeien langzaam groter. 
Zo bouwen we samen aan nieuw perspectief. 

Verenigt u! wordt ontwikkeld in samenwerking met de gemeente 
én de gemeenschap van Eijsden-Margraten. 

We hebben 
elkaar gemist, het 

afgelopen jaar. 
Als mens hebben we de ander nodig. Voor emotionele 
en praktische steun, een arm of een troostend woord. 

Omdat we samen verder komen dan alleen.

eijsden-margraten.nl/verenigtu

De omstandigheden hebben ons het afgelopen 
jaar onder druk gezet, maar ze hebben ons niet 
klein gekregen. We zijn ouder, wijzer én creatiever 
geworden. We zijn bereid gebleken de ander in 
ons hart te sluiten en de helpende hand te 
bieden. We hebben ons sterk gemaakt voor 
iedereen die net dat extra steuntje nodig hee . 
Nu kijken we, hoewel de storm nog niet is 
gaan liggen, hoopvol vooruit. 

Verenigt u!
↓

Denk
mee

Leef
mee

Doe
mee



Bekendmaking

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE 
REGISTRATIE ALS KIEZER 
De burgemeester van Eijsden-Margraten maakt 
bekend dat iedere inwoner van deze gemeente 
bij het KlantContactCentrum (KCC), Amerika-
plein 1, 6269 DA Margraten de inlichting kan 
verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. 

Op de grond dat hij/zij niet of niet behoorlijk als 
kiezer is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk om 
herziening van de registratie verzoeken.

Eijsden-Margraten, 20 januari 2021
De burgemeester voornoemd,
Dieudonné Akkermans

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kort nieuws 

Hulp voor gedupeerde ouders in 
toeslagendossier
Duizenden ouders zijn getroffen door de proble-
men met kinderopvangtoeslag. De Belasting-
dienst/Toeslagen compenseert hen daar finan-
cieel voor. Maar voor wie in de problemen is 
gekomen is dat niet altijd voldoende. Er kunnen 
bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom 
huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de 
opvoeding van kinderen. 
Rijksoverheid heeft daarom aan gemeenten 
gevraagd om gedupeerde ouders over de volle 
breedte hulp te bieden. Hulp op het gebied 

van wonen, financiën, gezondheid, werk en 
dagbesteding en/of problemen in de gezins-
situatie. Ouders melden zich bij Belastingdienst/
Toeslagen of rechtstreeks bij het Sociaal Team 
van onze gemeente via 043 458 8488. 

Investeringssubsidie Duurzame 
Energie en Energiebesparing 
Bent u eigenaar van een koopwoning en is 
deze woning uw hoofdverblijf? Dan kunt u nu 
gebruik maken van de Investeringssubsidie 
duurzame energie en energiebesparing (ISDE). 
Via deze regeling kunt u subsidie krijgen voor 

een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting 
op een warmtenet en vijf typen isolatiemaat-
regelen (gevelisolatie, spouwmuurisolatie, 
dakisolatie, zolder/vlieringsvloerisolatie, vloer-/
bodemisolatie en hoogrendementsglas). 

Ga voor meer informatie naar www.rvo.nl/
subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningei-
genaren.


