
 Uitgelicht: bedank een mantelzorger met het Mantelzorg-
compliment

Kent u een mantelzorger? Meld hem of 
haar dan tussen 1 september en 1 decem-
ber 2021 aan voor het Mantelzorgcom-
pliment. U ontvangt dan een geldbedrag 
van ons waarmee u deze mantelzorger in 
het zonnetje kunt zetten! 

Over mantelzorg
Onder mantelzorg verstaan we onbetaalde zorg 
voor zieke familieleden of vrienden. Als gemeen-
te zijn we trots op onze mantelzorgers. Daarom 
willen we hen bedanken met een financiële 
bijdrage; het Mantelzorgcompliment. Daarvoor 
moet een mantelzorger wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Deze leest u op www.
eijsden-margraten.nl >mantelzorgcompliment.

Aanmelden
Via onze website downloadt u vanaf 1 septem-
ber ook het aanvraagformulier. Telefonisch 

Drie vragen aan

Postbus 10, 6269 ZG Margraten
www.eijsden-margraten.nl
www.ontdekeijsdenmargraten.nl
info@eijsden-margraten.nl
 
Telefoon: 14043 of 043 458 8488
Ma t/m do: 08.30-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Vr 08.30 – 12.00 uur

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Meld u aan voor de 

digitale nieuwsbrief op  

www.eijsden-margraten.nl

aanvragen kan ook vanaf 1 september via 
043 458 8488. Heeft u in 2020 al het 
Mantelzorgcompliment ontvangen van 
gemeente Eijsden-Margraten? Dan zijn uw 
gegevens bekend en ontvangt u in september 
het aanvraagformulier voor het Mantelzorg-
compliment 2021.

Aanvraag Verklaring Omtrent het 
Gedrag online
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een 
bewijs van goed gedrag. 
Uit deze verklaring blijkt dat iemands gedrag geen 
bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, 
een visum of verhuizing naar het buitenland.

Kort nieuws

Voor het aanvragen van een VOG hoeft u niet 
meer naar het gemeentehuis te komen. U kunt de 
aanvraag online regelen. Ga hiervoor naar:
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - Gemeente 
Eijsden-Margraten (eijsden-margraten.nl). U kunt 
alleen een VOG aanvragen bij de gemeente waar 
u als inwoner staat ingeschreven. 

Iedereen kan wat doen voor het klimaat. De 
overheid, bedrijven en uzelf, iedereen doet wat. 
Dat kan iets groots zijn of juist klein. Goedkoop 
of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de 
ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen 
voor het klimaat doet u op uw manier. Koop 
bijvoorbeeld vaker seizoensgroenten en fruit uit 
de omgeving. 
Kijk voor meer informatie over wat u kunt doen 
op www.iedereendoetwat.nl.

In beeld: iedereen doet 
wat

Ook de jeugd in Eijsden-Margraten 
heeft de aandacht. Zo is er bijvoor-
beeld een jongerenwerker die actief 
contact met de jeugd zoekt. Jonge-
renwerkers bieden laagdrempelige 
ondersteuning aan jongeren in hun 
ontwikkeling naar volwassen worden. 
Hoe dit werkt? We vragen het Camiel 
Claassens, jeugd en jongerenwerk:

Wat doet een jongerenwerker?
“Als jongerenwerker ben je altijd op zoek 
naar talenten en mogelijkheden voor de 
jeugd. Met een activerende werkwijze probe-
ren wij jeugd te stimuleren en ondersteunen 
bij het werken aan hun doelen en toekomst. 
Daarnaast zijn wij de verbindende schakel 
tussen de jeugd en de overige bewoners van 
de omgeving.”

Hoe benader je de jongeren?
“Jongeren bereik je door de straat op te gaan 
en contact te maken. Luisteren naar welke 
wensen en mogelijkheden er bij de jeugd lig-
gen. Ook als er signalen zijn van bijvoorbeeld 
overlast of andere zaken die aandacht verdie-
nen rondom jeugd. We kijken dan graag hoe 
we kunnen helpen.”

Hoe kom ik in contact met een jonge-
renwerker?
“Heeft u vragen of zoekt u contact? Mijn 
gegevens vindt u op de website van Stichting 
Trajekt www.trajekt.nl/onze-mensen/camiel-
claassens.”   



Aanvraag Nationaal Rampenfonds verlengd tot 1 september

Giro 777 heeft meer dan 
10 miljoen aan giften 
ontvangen van betrokken 
Nederlanders voor getrof-
fen Limburgers. Met dit 
bedrag wil het Nationaal 
Rampenfonds aan alle 
ernstig getroffen huishou-
dens eenmalig maximaal 

1.000 euro schenken. De periode voor 
het indienen van een verzoek voor deze 
gift is verlengd van 20 augustus tot 1 
september.

Criteria
Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen 
voor de gift van het Nationaal Rampenfonds. 

1. Het gaat om een huishouden met een 
 woning gelegen in een bij de gemeente als 
 ondergelopen bekendstaande straat, of deel 
 van een straat. Het aanvraagformulier is dus 
 NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf. 

2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade 
 als gevolg van overstroming/wateroverlast op 
 minimaal plinthoogte (of daarmee vergelijk-
 bare schade in verblijfruimtes). Het gaat 

 daarom dus om schade in woonvertrekken, 
 niet om schade aan kelder, berging en/of 
 tuin. 
 Bij eventuele objectcontrole moet dit aange-
 toond kunnen worden.

Gift aanvragen
Voldoet uw huishouden aan de criteria? Vul dan 
vóór 1 september het aanmeldformulier in via 
de website van BsGW (Belastingsamenwerking 
Gemeenten en Waterschappen Limburg). 

 

Judo workshop 
               Vanuit project  ‘Jeugd aan Zet’ organiseren wij gratis Judo workshops.  
                              Meld je snel aan en ervaar hoe leuk Judo is! 
 
Vrijdag 3 september: van 17.00 tot 18.00 uur voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. 

Vrijdag 3 september: van 18.00 tot 19.00 uur voor jongeren van 11 jaar en ouder. 

Waar: gymzaal Margraten, President Kennedystraat 40 in Margraten.  

Aanmelden: mail vóór 2 september 12.00 uur je naam, leeftijd, woonplaats en 
 telefoonnummer naar jeugdaanzet@eijsden-margraten.nl. 

 
 

Deelname         
is gratis! 


