Godzijdank - woord van de burgemeester

Drie vragen aan
Clubwerk is een radioprogramma van
3Heuvelland dat mensen verbindt en
iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur
live te beluisteren is. Programmamakers Frank en Monique Bessems
zijn vrijwilligers die dit programma al
jaren met veel enthousiasme maken en
presenteren.
Wat is het bijzondere van Clubwerk?
Frank: “We spelen in op aankomende activiteiten en geven clubs en verenigingen een
podium. Vaak nodigen we leden ook uit in de
studio. Op die manier kan de vereniging of
club zich presenteren en hun activiteit(en) in
het zonnetje zetten.”

Beste inwoner,
Zelfs Onze Lieve Heer komt niet ongeschonden
door de crisis. Afgelopen woensdag werd
Noorbeek opgeschrikt door een brand in de
Brigidakerk. De contouren staan er nog, het
dak zit er nog op. Godzijdank raakte niemand
gewond. Alle hulpverleners zijn veilig. Maar als
dorp zijn we wel in onze ziel geraakt.
Na het nieuws werd ik overvallen door een
golf van verdriet. Het interieur van de kerk
werd verwoest, het altaar ging in vlammen op.
Het beroemde orgel is niet meer. Ik denk aan
orgelmaker Wilhelm Koulen uit Waldfeucht, aan
de 3200 francen die in 1852 voor de installatie
werden neergeteld. Een buitengewoon orgel
van hoge kwaliteit. Ik mis zijn klanken nu al.
En net als ik mijzelf in weemoed dreig te

verliezen, komt u in actie. Burgers, bisdom en
kerkbestuur slaan de handen ineen. Paviljoen
Berggalm gaat dienst doen als ontmoetingsplek.
De snelheid waarmee deze tegenslag wordt beantwoord, is een toonbeeld van wendbaarheid,
trouw en traditie. En zo wordt uit de as van dat
befaamde orgel nieuwe hoop geboren.
Houd elkaar ook de komende weken vast. Onze
tradities zijn sterk genoeg om tegenslagen aan
te kunnen. Om door de regen de zon, door de
rook de lach van carnaval te zien. We vieren dit
feest van verbondenheid wel een jaartje thuis.
Het platform - Verenigt u - wordt door bewoners
en verenigingen omarmt, culturele spelers zien
nieuw perspectief. We komen er wel. Dat heb ik
deze week opnieuw gezien.
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

In Beeld: we helpen elkaar
Verenigt u, het nieuwe platform voor alle
inwoners, ondernemers en verenigingen in
Eijsden-Margraten, is van start. We delen
kennis en ervaring. Geven gekoesterde
tradities een nieuwe vorm en bouwen samen
aan nieuw perspectief. Zoek je hulp voor je
vereniging of contact met andere ondernemers? Wil je je, alleen of met anderen, inzetten
voor onze gemeenschap? Meld je dan aan!
Kijk op eijsden-margraten.nl/verenigt-u.

Welke muziek kan ik beluisteren?
Monique: “In het tweede uur van de uitzending geven we Limburgse artiesten en bands
de aandacht met uiteraard veel Limburgse
muziek.”
En wat is Clubwerk nog meer?
Monique: “We bespreken diverse actualiteiten. Bijvoorbeeld zaterdag 13 februari, op
UNESCO Wereldradiodag. Frank gaat dan
‘live’ in gesprek met hoofdredacteur en voormalig programmamaker Mathieu Snijders.
Er is ongetwijfeld genoeg te vertellen
over verleden, heden en toekomst van het
fenomeen radio. Een feit staat vast: radio
is onuitroeibaar, zelfs in deze tijd van social
media”.
Meer over onze radio en tv-programma’s:
www.3heuvelland.nl.
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Aandacht voor elkaar: www.wij-zijn-vrijwilligers.nl

Uitgelicht: Verantwoord op weg in het Heuvelland. Denkt en doet u mee?
Het Heuvelland nodigt ons uit om te
wandelen, te sporten, vakantie te vieren,
te wonen en te werken. We waarderen
het landschap en we willen ervan blijven
genieten. Op sommige dagen en sommige plekken is het best druk en gaan
verschillende groepen gebruikers elkaar
irriteren. De roep voor een totaalaanpak
van leefbaarheid, milieu en economische
vitaliteit wordt luider.
Hoe zorgen we samen ervoor dat het bonte
palet van gebruikers, zoals fietsers, motorrijders
en automobilisten, maar ook bijvoorbeeld
wandelaars, mountainbikers en ruiters, rekening
houdt met elkaar en verantwoord op weg
gaat?

Samen aan de slag
De slag naar praktische maatregelen willen
de drie (Lijn-50) gemeentes samen oppakken
met inwoners, ondernemers, gebruikers en
belangenorganisaties. Wat merkt u zelf thuis, als
ondernemer of als u op pad gaat? Hoe kunnen
de verschillende gebruikers blijven genieten van
het Heuvelland? Welke maatregelen zullen het
meeste effect hebben? En aan welke maatregelen wilt u zelf een bijdrage leveren?
Neem een paar minuten de tijd en vul
zeven vragen in op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/verantwoordopweg.
U kunt reageren tot en met 21 februari
2021.

Bereikbaarheid boa’s en buitendienst
Bij spoedeisende zaken kunt u een beroep doen
op de gemeente. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of de buitendienst van de
gemeente staan voor u klaar bij zaken die niet
meteen thuishoren bij de politie, brandweer of
GGD, maar wel haast hebben.

vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur kunt u een
boa of de buitendienst van de gemeente
bereiken via het algemene telefoonnummer
043 458 8488.

Bereikbaarheid via 043 458 8488

• Bereikbaarheid boa buiten kantooruren
Bel ons algemene telefoonnummer
043 458 8488 en kies voor optie 1. U wordt
doorverbonden met de gemeentelijke meldkamer Maastricht-Heuvelland. Deze meldkamer staat direct in contact met een boa.
De boa neemt vervolgens meteen contact met
u op.

• Bereikbaarheid tijdens kantooruren
Op maandag t/m donderdag van 08.30 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op

• Bereikbaarheid buitendienst buiten
kantooruren
Bel ons algemene telefoonnummer

Een boa staat voor u klaar als u overlast heeft
van stoken, geluid, stank, graffiti, wildplakken
of krakers. De buitendienst staat voor u klaar
als u bijvoorbeeld een gestolen putdeksel of
vervuild wegdek wilt melden.

043 458 8488 en kies voor optie 2. U wordt
doorverbonden met de buitendienst van de
gemeente.
Niet spoedeisende zaken in de openbare
ruimte
Heeft u een niet spoedeisende melding zoals
een losliggende stoeptegel of rondslingerend
afval? Met Fixi kunt u online een melding doen
als u iets aantreft in de openbare ruimte wat
niet hoort.
Fixi is te downloaden in de Google Play Store of
App Store. U kunt ook gebruik maken van het
online formulier op
www.eijsden-margraten.nl/ikfixit.

Kort nieuws
Verbod op plastic ballonnen en
confetti

Dorpstraat en omgeving
St. Geertruid

Plastic ballonnen en confetti kunnen zorgen
voor vervuiling en milieuschade. De gemeenteraad heeft daarom besloten om het laten
opstijgen van plastic ballonnen te verbieden.
Het gaat om alle soorten ballonnen van niet
biologisch afbreekbaar materiaal. Ook is het
gebruik van plastic confetti en serpentines in de
openbare ruimte verboden. Dit draagt bij aan
het terugdringen van plastic afval en zwerfvuil.

In de Dorpstraat zijn plannen om de bestaande
verhardingen (zoals trottoirbanden en straatklinkers) te vernieuwen en het parkeren beter te
regelen. Verder zijn er nieuwe ontwikkelingen
om een deel tussen de Dorpstraat en de Uithof
in te richten als Dorpshart. In samenwerking
met bureau Verbeek hebben we voor het totale
project een conceptontwerp opgesteld.
Wij willen het conceptontwerp graag met
belangstellenden delen. Wilt u het ontwerp, inclusief een toelichting inzien en wilt u reageren?
Raadpleeg dan de website:

www.bureauverbeek.nl/dorpstraat.
De inwoners die direct aan het projectgebied
wonen ontvangen een brief.

Nieuwe identiteitskaart met extra
functie
Heeft u een nieuwe identiteitskaart nodig? Deze
hebben nu een extra functie. U kunt ermee
inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg
of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw
identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt
u binnen vijf werkdagen een brief van DigiD.
Daarmee kunt u de inlogfunctie activeren. Kijk
voor meer informatie op www.digid.nl.

Cittaslow ambassadeurs
Cittaslowgemeenten delen een passie voor
leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en
behoud van eigen identiteit. In het voorjaar van
2021 worden de eerste Cittaslow ambassadeurs
bekend gemaakt. Dit zijn ondernemers, verenigingen en organisaties die de kernwaarden van
Cittaslow op een positieve manier uitdragen en
vertegenwoordigen.
Wilt u ambassadeur worden of iemand aandragen? Stuur dan voor 1 maart een reactie naar
cittaslow@eijsden-margraten.nl.

Militaire oefening van 14 t/m
18 februari 2021
Ook in Eijsden-Margraten is een oefening in het
kader van training voor militairen van de
Koninklijke Landmacht. Militairen verplaatsen
zich overdag en ´s nachts te voet. De oefening
wordt ondersteund door zeven militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt
van (oefen)munitie. Indien er door de oefening
schade is ontstaan dan kunt u dit melden via
JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien mogelijk
kenteken, plaats, datum en tijd.

Bekendmaking
Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Voornemen opschorting persoonslijst wegens
vertrek naar een onbekend land:
• Graham, K, geboren op 11-03-2003, per
29-01-2021.
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

Gemeentehuis gesloten op
maandag 15 en dinsdag
16 februari
Carnavalsmaandag en dinsdag zijn lokale
feestdagen en is het gemeentehuis gesloten.
Vanwege de coronamaatregelen vieren we
carnaval dit jaar thuis met het gezin of online.
De verplichte aangifte geboorte c.q. overlijden
kunt u op deze dagen digitaal regelen via de
website www.eijsden-margraten.nl.

