De meeste mensen deugen - woord van de burgemeester
ondernemers nog harder getroffen worden, en
hulpverleners belaagd? Dat de politie wordt
bekogeld, terwijl ze werkt aan onze veiligheid?
Tegelijkertijd vraag ik me af hoe het zover kon
komen. Iedereen mag zeggen wat hij wil, maar
wordt ook iedereen gehoord? Heb ik, hebben
wij, de signalen van onvrede wel op waarde
geschat? Met die vragen wil ik niemand van
zijn verantwoordelijkheid ontslaan. De harde
kern van overtreders moet worden aangepakt.
Maar naar de groep daaromheen reik ik mijn
hand uit.
Beste inwoner,
De afgelopen week werd ons land opgeschrikt
door hevige protesten. Rellen, ook in ons eigen
Limburg. Winkelruiten gingen aan diggelen,
bus- en treinverkeer viel stil. Relschoppers
gooiden met stenen en vuurwerk. Ondernemers
timmerden hun ruiten dicht, journalisten werd
het werk onmogelijk gemaakt. Zelfs de ME
kwam eraan te pas.

Ik ben er vast van overtuigd dat de meeste mensen deugen. Ik geloof in de kracht van kleine
goedheid. Ik weiger de universele waarden
- rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit - aan
te laten tasten. Dit nieuwste virus bestrijden we
niet met de vuist, maar met een helpende hand.
Wat er verder nodig is? Dat weet ik niet, maar
ik ga er graag over in gesprek.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

Wie er niet bij was, keek hoofdschuddend naar
het nieuws. Als je je ergens mee verbonden
voelt, maak je het toch niet kapot? Agressie
is toch niet het antwoord op de uitdagingen
die voorliggen? En wie is ermee geholpen dat

Drie vragen aan
“Videobellen met familie, het online
volgen van het nieuws of boodschappen bestellen? Het is fijn om digitaal
mee te kunnen doen, maar het kan ook
lastig zijn. De DigiHulplijn helpt u met
uw vragen over uw computer, laptop,
smartphone of tablet,” vertelt communicatieadviseur Daniëlle Pluijmen.
Waarom de DigiHulplijn?
“In deze coronacrisis maken we nog meer
gebruik van digitale mogelijkheden dan voorheen. En soms kunt u hierbij wel wat hulp
gebruiken. De DigiHulplijn is er voor mensen
met vragen die graag persoonlijk op weg
worden geholpen via telefonisch contact.
De hulp richt zich vooral op ouderen, maar
iedereen is welkom om te bellen.”
Is de DigiHulplijn wel betrouwbaar?
“Achter de DigiHulplijn zitten getrainde
vrijwilligers van erkende organisaties.
SeniorWeb, het Nationaal Ouderenfonds en
bibliotheken helpen al jaren mensen met
digitale vragen. Het telefoonnummer is in
beheer van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. U bent niet
verplicht persoonlijke informatie af te geven
en er zijn geen kosten verbonden aan het
telefoongesprek.”
Waar kan ik terecht?
“De DigiHulplijn is op maandag t/m vrijdag
van 09:00-17:00 uur bereikbaar via
0800-1508.”

In beeld: Holocaust
herdenking in EijsdenMargraten
Burgemeester Akkermans ging op 27 januari,
de internationale herdenkingsdag voor de
Holocaust, in gesprek met Dmitri Boutylkov,
de secretaris van de Joodse gemeenschap in
Limburg. Al wandelend zochten ze naar overblijfselen van en verhalen over de rijke Joodse
geschiedenis van Eijsden. Ten slotte stonden ze
stil bij de 76e herdenking van de Holocaust. Kijk
en luister naar het gesprek van burgemeester
Akkermans en Dmitri Boutylkov op
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.
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Uitgelicht: Eijsden-Margraten staat klaar voor elkaar
tijd niet alleen thuis zitten. Er worden coronaproof deur- en huisbezoeken georganiseerd.
Hierdoor kan er toch samen een kopje koffie
gedronken worden. Heeft u behoefte aan
gezelschap of kent u iemand die hiervoor in
aanmerking komt? Neem dan nu contact op
met Tielke Aussems tielkeausems@hotmail.com
of bel 06 1152 4474.
Activiteiten Vrouwenvereniging EVA
(Eckelraadse Vrouwen Activiteiten)
EVA in Eckelrade is actief bezig. Elke maand
wordt er een “EVA blijft thuis” blad verspreid.

Coronaproof deurbezoeken
De Zonnebloem (actief in de voormalige gemeente Eijsden) laat mensen in deze moeilijke

Ook zijn er twee keer tasjes met leuke dingen
rondgebracht. In een van deze tasjes zat een
schilderijtje met een zelfgemaakte schildersezel. Op dit schilderijtje kan iedereen zijn eigen
creativiteit, over hoe corona beleefd wordt,
kwijt. Uiteindelijk wordt er een tentoonstelling georganiseerd. Wilt u meer weten over de
initiatieven van EVA? Neem dan contact op met
het secretariaat via 043 408 2099.
Denk mee. Doe mee. Leef mee.
Meer goede ideeën lezen? Of zelf een goed idee
delen? Ga dan nu naar www.verenigt-u.nl.

Bekendmaking

Kort nieuws
Gratis energiescans Dubbel
Duurzaam

Wilt u meedoen? Meld u dan voor 14 februari
aan via www.dubbel-duurzaam.nl/aanmelden/.

Wilt u weten wat u kunt besparen op uw energierekening? Wilt u uw woning verduurzamen,
maar weet u niet waar u moet beginnen of wat
de mogelijkheden zijn? Gemeente EijsdenMargraten biedt gratis energiescan aan. Een
onafhankelijke duurzaamheidscoach van stichting Dubbel Duurzaam maakt een energiescan
van uw huis. U ontvangt een rapport waarin
staat wat u kunt doen om uw huis te verduurzamen. Ook helpen de coaches u bij het vinden
van de juiste maatregelen, financiering en de
realisatie van de verduurzaming.

Tweede Kamerverkiezing
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Voor algemene informatie over deze
verkiezingen en het stemmen, kunt u terecht op
de websites www.elkestemtelt.nl en
www.kiesraad.nl.
Op www.eijsden-margraten.nl/verkiezingen
vindt u informatie over deze verkiezingen specifiek voor onze gemeente. Alle informatie wordt
nog verder aangevuld.

Zo doen we dat!
We zijn van start! Verenigt u, het nieuwe platform voor alle
inwoners, ondernemers en verenigingen in Eijsden-Margraten,
is in de lucht. Een plek die mensen met elkaar verbindt in
kleine en grote vraagstukken. Voor emotionele en praktische
steun, een arm of een troostend woord. Omdat we samen
verder komen dan alleen.

Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Voornemen opschorting persoonslijsten wegens
vertrek naar een onbekend land:
• Schneiders, E.J.M.N. geboren op
21-12-1976 per 21 januari 2021
• Oehlschlägel, M. geboren op 21-08-1979
per 21 januari 2021
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact
op met het KlantContactCentrum (KCC) van de
gemeente Eijsden-Margraten via 14 043 of
043 458 8488. U kunt de gemeente ook mailen
via info@eijsden-margraten.nl. Meer informatie
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

De eerste inwoners en verenigingen
weten ons al te vinden. We roepen vooral
jongeren en ondernemers op om van
zich te laten horen. We geven verenigingen
het podium dat ze verdienen. Wie zelf
een vraag heeft, is van harte welkom
om hem te stellen. We beginnen klein en
groeien langzaam groter. Zo bouwen
we samen aan nieuw perspectief.
19

18

Opgelost :-)

Fietsmaatjes is
op zoek naar
vrijwilligers én
gasten

Verenigt u!

GEMEEN SCHAP
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De krach van
Vastelaovend

Vier carnaval met
De Sjravelerre

Op zoek naar
Cittaslow
ambassadeurs
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