Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties in
Eijsden-Margraten

Drie vragen aan
Van 30 september tot en met 7 oktober staat Eijsden-Margraten in het
teken van de ‘Week van de ontmoeting’. De hele week zijn er leuke
activiteiten waarbij we elkaar kunnen
ontmoeten. Beleidsadviseur Swanhilde
den Dunnen vertelt u meer:

Met de subsidieregeling ‘Verenigt u’
willen wij stichtingen en verenigingen
in Eijsden-Margraten helpen bij het
organiseren van activiteiten voor de
gemeenschap. Organisaties die deze
subsidie nog niet hebben, kunnen deze
nog aanvragen.

Aanvragen

Voorwaarden

Organiseert uw vrijwilligersorganisatie een
activiteit voor de gemeenschap in 2021 of
2022? Dan kan uw organisatie daar 1.250 euro
subsidie voor krijgen. Aanvragen is mogelijk
vanaf vrijdag 15 oktober 2021 tot woensdag 1
december 2021 via de website van Verenigt u.

Om subsidie te krijgen, moet uw vrijwilligersorganisatie aan een aantal eisen voldoen. Uw
organisatie moet bijvoorbeeld zijn ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel. Lees alle voorwaarden van de subsidieregeling op de website
van Verenigt u.

In beeld: aandacht voor
bijzonder kalkgrasland
het ‘Wiet Klieëf’
Kalkgraslanden zijn droge, voedselarme graslanden op kalkrijke bodem. Ze komen alleen in
Zuid-Limburg voor en herbergen bijzondere planten en dieren die nergens anders in Nederland
voorkomen. Van de oorspronkelijke oppervlakte
is in Zuid-Limburg nog maar vijf procent van het
kalkgrasland overgebleven. Staatsbosbeheer
provincie Limburg en Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer (VTN) gaan daarom in
een deel van het Savelsbos een open bosrand
creëren. Zo krijgt kalkgrasland weer een kans
om zich te vermeerderen. Kijk voor meer
informatie op www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Waarom organiseren jullie deze week?
“In Eijsden-Margraten is er veel verbondenheid. En toch voelen sommige mensen zich
eenzaam. Er zijn veel verschillende vormen
van eenzaamheid bij jong en oud. Het voelt
voor iedereen anders. We vinden het belangrijk om hier aandacht voor te hebben en dit
aan te pakken. Daarom is bijvoorbeeld het
Informatiepunt Eenzaamheid opgericht en
organiseren we een week zoals deze.”
Welke activiteiten zijn er?
“Er zijn veel verschillende activiteiten.
Culinaire, culturele, muzikale en sportieve
activiteiten. Voor elk wat wils! En allemaal
met als doel om elkaar te ontmoeten. Het
uitgebreide programmaoverzicht las u in
De Etalage van vorige week. U vindt het
programma ook op:
www.eijsden-margraten.nl/ontmoeting.”
Hoe kan ik meedoen?
“Iedereen, van jong tot oud, kan gratis
deelnemen. Bij sommige activiteiten dien je je
vooraf aan te melden. Bij andere activiteiten
kun je zo binnenlopen. Alle activiteiten houden rekening met de coronamaatregelen.”
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Kort nieuws
Actie ‘Koop Lokaal’-voucher
verlengd
Op verzoek van ondernemers en inwoners die
de ‘Koop Lokaal’ voucher iets later hebben
ontvangen, zal de voucher inwisselbaar zijn tot
en met vrijdag 15 oktober 2021. De voucher is
inwisselbaar bij verschillende lokale ondernemers. Kijk voor een overzicht van alle deelnemende ondernemers op
www.eijsden-margraten.nl/kooplokaal.

Overlast vliegverkeer
Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt
een klacht indienen via
www.kicl.nl/klacht-indienen. U kunt ook bellen
met het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer via 043 365 2020. Daarbij is het van
belang dat u de datum en het tijdstip van uw
waarneming vermeldt.

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.

Huub Lardinois vertelt u meer over Dubbel Duurzaam
Wilt u graag uw woning verduurzamen,
maar weet u niet hoe? Voor huiseigenaren is het vaak lastig om in te schatten
wat je kunt verduurzamen. Een energie-rapport van Dubbel Duurzaam kan
u hierbij helpen. Huub Lardinois vertelt
u over zijn ervaring met de energiescan
van Dubbel Duurzaam.
De heer Lardinois omschrijft het bezoek aan
huis van de energiecoach Dubbel Duurzaam als
‘leuk en interessant’. “Ik wist zelf al het een en
ander en was op zoek naar concrete handvaten
om te verduurzamen. Ik vroeg me altijd af:
waar moet ik in godsnaam beginnen?”
Van Dubbel Duurzaam kreeg hij een leidraad,
een structuur. Namelijk: “begin maar eerst eens
met isoleren en vervolgens kijken we verder.”

Stap voor stap verduurzamen
De energiecoach van Dubbel Duurzaam adviseerde de heer Lardinois om niet te hard van
stapel te lopen. Dit kon hij waarderen. “Eerst
kijken wat je zelf allemaal kan doen qua isolatie. Daarna kun je beginnen aan de grotere investeringen. Sommige grote investeringen kun

je misschien niet helemaal terugverdienen.”
Het bezoek van de energiecoach zette de heer
Lardinois aan het denken. Hij besloot om eerst
zelf actie te ondernemen. “Ik ga de isolatie op
de vliering aanpakken. Als ik daarmee klaar ben
dan ga ik de vloer van de kamer isoleren en
daarna het dak. Het plan is nu om eerst maar
eens te investeren in voldoende isolatie. Dan
kijk ik wat die extra isolatie doet met de kosten.
In de toekomst kan ik me richten op grotere
investeringen, zoals zonnepanelen en misschien
ooit een hybride waterpomp.”

Isolatiemogelijkheden
Dankzij Dubbel Duurzaam leerde de heer Lardinois ook meer over de isolatiemogelijkheden in
zijn huis. “Mijn huis is geïsoleerd met steenwol.
Maar wat ik niet wist is dat je daar nog een
nieuwe isolatielaag overheen kan zetten. Daarvoor moet je wel het juiste bedrijf vinden.
Het is goed om te weten dat het kan. Het
mooie aan isolatie is dat het ook het wooncomfort verhoogt. Wij stoken nooit meer dan
19/20 graden, dus dan wil je ook zo weinig
mogelijk tocht.”

Uw eigen energiescan
Wilt u ook een energiescan voor uw huis? Meer
informatie vindt u op:
www.dubbel-duurzaam.nl.

Bekendmaking

Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit opschorting persoonslijst wegens vertrek naar een onbekend land:
• Ionescu, A.C. geboren op 4-9-1999 per
30-6-2021.
• Joynson, A.K.T. geboren op 5-4-1994 per
27-07-2021.

Staat uw naam hiernaast of weet u waar deze
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.

Aanpassingen Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente
Eijsden-Margraten
De Verordening Maatschappelijke
ondersteuning gemeente EijsdenMargraten 2019 wordt geactualiseerd.
Daarom publiceert de gemeente de
conceptverordening Maatschappelijke
ondersteuning gemeente EijsdenMargraten 2022. Zo kunnen inwoners
van Eijsden-Margraten inspraak geven
op de aanpassingen van deze conceptverordening. Aan deze conceptverordening hebben we een document toegevoegd. Hierin staan de aanpassingen ten
opzichte van de verordening versie 2019
en de reden van de aanpassing.

hulp te kunnen bieden aan onze kwetsbare
inwoners.

Doel verordening
De Verordening Maatschappelijke ondersteuning geeft uitvoering aan de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Deze verordening vormt de basis om maatwerk en passende
ondersteuning te bieden aan onze inwoners, die
zelf of samen met hun omgeving onvoldoende
zelfredzaam zijn. Of onvoldoende in staat zijn
tot participatie. Zij kunnen een beroep doen
op maatschappelijke ondersteuning van de
gemeente. Zo kunnen zij zo lang mogelijk in
hun eigen leefomgeving blijven wonen.

• De verordening passen we op één punt aan
op basis van een wijziging in het gemeentelijk beleid. Het gaat om afschaffing van een
korting van 20% op eigen bijdrage (het
abonnementstarief) voor Wmo-maatwerkvoorzieningen vanaf 1 januari 2022. Vanaf
die datum gaan de cliënten een volledig
abonnementstarief van 19 euro per maand
betalen voor Wmo- maatwerkvoorzieningen.
Het huidige bedrag is 15,20 euro.

Aanleiding aanpassingen
In de afgelopen jaren is gebleken dat de verordening – en de onderliggende uitvoeringsbesluiten - een goede basis vormen om gepaste

Het Sociaal Team blijkt op basis van deze verordening in staat om een zorgvuldige procedure
te doorlopen. De cliënt is goed geïnformeerd
over de passende hulp. En over het proces van
melding tot beschikking en ook daarna. Met als
resultaat tevreden klanten. Dit zien wij onder
meer terug in het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. Maar ook in een relatief laag aantal
klachten en bezwaar- en beroepsprocedures. De
vraag is dan: waarom passen we de Wmo verordening aan? Hiervoor zijn een aantal redenen:

• Daarnaast zijn er aanpassingen op basis van
gewijzigde jurisprudentie en enkele redactionele aanpassingen.
Inspraakdocumenten
Op onze website eijsden-margraten.nl/nieuws

kunt u de volgende stukken lezen:
1. De concept-verordening Maatschappelijke
ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten
2022.
2. Toelichting op de wijzigingen.
Reacties
Reageren kan tot en met 14 oktober 2021.
U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het
college van burgemeester en wethouders
gemeente Eijsden-Margraten. Dit o.v.v.
concept-verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2022.
Postbus 10, 6269 ZG Margraten.
U kunt ook reageren via
info@eijsden-margraten.nl. Uw reactie nemen
we mee in het verdere proces tot besluitvorming. De raadsbehandeling over de definitieve concepten vindt plaats in de periode
november tot en met december 2021.
Wilt u de inspraakdocumenten op papier
ontvangen? Neem dan contact op met het
KlantContactCentrum via tel: 043 458 8488.

