Uitgelicht: Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien

Drie vragen aan

Van 3 tot en met 10 november is het de
Week van de Pleegzorg. Gemeenten in
Zuid-Limburg willen samen met lokale
pleegzorgorganisaties pleeggezinnen
graag in het zonnetje zetten.

Team VVTH+ (Veiligheid en openbare
orde, Vergunningen, Toezicht en Handhaving) is onlangs gestart met het
meten van klanttevredenheid.
Mr. Joyce Reijnders, juridisch medewerker vertelt u meer:

zit. Ontvang een magazine met verhalen, luister
naar een podcast met pleegkinderen en bekijk
een video met pleegouders. Ook een ouder
deelt zijn verhaal. Ga voor meer informatie naar
www.openjewereld.nu.

Week van Pleegzorg
Ook vragen we in deze week extra aandacht
voor de pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Juist in deze week willen we meer mensen
enthousiasmeren voor het pleegouderschap.
Want nog steeds wachten veel kinderen op een
pleeggezin en is een veilig en stabiel thuis niet
vanzelfsprekend. Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.

Waarom wordt de klanttevredenheid
gemeten?
“Binnen ons team zijn we altijd op zoek naar
verbeteringen in onze dienstverlening. Wij
zijn benieuwd hoe u onze dienstverlening
ervaart. Door de klanttevredenheid structureel te meten, kunnen we door uw ervaringen
onze dienstverlening blijven verbeteren.”

Benieuwd wat u kunt doen?

Welke onderwerpen gaan jullie meten?
“We willen graag weten wat uw ervaring is
bij het eerste contact met ons team en de
vragen rondom een omgevingsvergunning.
We zijn pas gestart met de meting en willen
straks ook andere producten van ons team
eraan toevoegen.”

Ontdek hoe de wereld van pleegzorg in elkaar

In beeld: Kunstwacht in
Eijsden-Margraten
Elk jaar worden meer dan 50 kunstwerken
onderhouden door de Kunstwacht. Bijvoorbeeld
het kunstwerk ‘Sjeng Duijsens’ door Richard
Bertels. Sjeng inspireerde architect Bertels om zijn
boerderij zoveel mogelijk in de originele staat te
behouden. Zo zijn er meer kunstwerken die het
boerenleven symboliseren. Dit sluit mooi aan op
het Cittaslow gedachtegoed. Meer kunstwerken
bekijken? ‘Langs kunst en cultuur in EijsdenMargraten’ is een fietsroute die de kunstwerken
in de gemeente én de verhalen erachter in beeld
brengt. Kijk op: ontdekeijsdenmargraten.nl.

Op welke manier gaan jullie dit meten?
“We gebruiken vanaf 1 november een
enquêteprogramma, waarbij u anoniem uw
ervaringen met ons deelt. Bij telefonisch
contact of via mailverkeer vragen wij u om
de enquête via een link in te vullen. Het kost
maar een paar minuutjes, maar is voor onze
dienstverlening van grote waarde.”
Namens het team VVTH+ alvast bedankt voor
uw medewerking!

or de
Meld u aan vo
sbrief op
w
digitale nieu
argraten.nl
m
nde
www.eijs

Kort nieuws
Militaire oefening

Subsidieregeling Verenigt u!

Op 3 november 2021 is in onze gemeente een
oefening voor militairen van de Koninklijke
Landmacht. De militairen gebruiken bij de
oefening militaire voertuigen en helikopters, ze
gebruiken géén (oefen)munitie. Indien er door
de oefening schade ontstaat, dan kunt u dit
melden via JDVclaims@mindef.nl. Noteer indien
mogelijk kenteken, plaats, datum en tijd.

Organiseert uw vrijwilligersorganisatie een
activiteit voor de gemeenschap in 2021 of
2022? Dan kan uw organisatie daar 1.250 euro
subsidie voor krijgen via de subsidieregeling
‘Verenigt u’. Aanvragen is mogelijk tot woensdag 1 december 2021 via www.verenigt-u.nl.

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.

Dag van de Mantelzorg
In de week van 10 november zetten we
mantelzorgers in het zonnetje want hun zorg
mag gezien worden. Ze zorgen voor een ziek
familielid, vriend of buur. Elke keer weer, naast
hun eigenzorg en werkzaamheden, staan ze
klaar voor hun naasten. Wat mantelzorgers
doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder
en verdient waardering. Daarom ontvangen

mantelzorgers een traktatie om samen met hun
hulpvrager van te genieten.
Bent u mantelzorger? Stuur dan een e-mail naar
SimonettaVaccari@eijsden-margraten.nl.
U kunt Simonetta ook bellen: 06-2184 4313.
Hartelijk dank voor jullie inzet, jullie zijn
onmisbaar!

Uw woning gebouwd voor 1960? Controleer dan uw waterleiding
De gemeente stuurt alle bewoners/gebruikers
van panden die voor 1960 gebouwd zijn een
brief. Vanaf dat jaar was het namelijk verboden
om nog langer loden waterleidingen aan te leggen. In de brief staat hoe u zelf kunt controleren of er loden leidingen zijn. Een loden leiding
laat langzaam looddeeltjes los en die komen in
het drinkwater terecht. Vooral voor jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn. Wilt u meer weten

over de gezondheidsrisico’s? Kijk dan op
www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/
lood of neem contact op met de GGD, team
Medische Milieukunde, via milieu@ggdzl.nl of
088 880 5070.

Meer informatie

jaar van uw pand weten, dan kunt u contact
opnemen met onze de afdeling VVTH+ via het
e-mailadres vvth@eijsden-margraten.nl of via
het telefoonnummer 043 458 8488.
Voor meer informatie kunt u ook de website
www.milieucentraal.nl/lodenleidingen raadplegen.

Wilt u meer weten over de aanpak van loden
leidingen en wilt u bijvoorbeeld het bouw-

Rioolsysteem Keerberg
Wegenbouwbedrijf gebr. Kurvers B.V. start
maandag 8 november met het project ‘Rioolsysteem Keerberg’ in Cadier en Keer. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op het
onbebouwd terrein langs de provinciale weg

N 278. Voor de aansluitingen langs de
provinciale weg worden verkeersmaatregelen
getroffen. De werkzaamheden duren naar
verwachting tot en met januari 2022, afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor meer

informatie kunt u onze website raadplegen, zie
pagina ‘werk in uitvoering’.
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met de heer M. Jacobs, toezichthouder
namens de gemeente: 06 -1218 6996.

Bekendmaking

Vastgesteld Bestemmingsplan Europapark Gronsveld
Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van
de gemeente Eijsden-Margraten op 19 oktober
2021 bestemmingsplan Europapark Gronsveld,
gewijzigd heeft vastgesteld (planidenficatienummer NL.IMRO.1903.BPKOM6247AX1VG01).
Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen
van de bestemming van horeca naar wonen ten
behoeve van de realisatie van 12 voor senioren
geschikte koopappartementen.
Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag
4 november 2021 tot en met woensdag
15 december 2021 ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten.
Voor inzage in het bestemmingsplan kunt u
contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of

043 458 8488. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens te
raadplegen op onze website
www.eijsden-margraten.nl en op http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.1903.BPKOM6247AX1-VG01.

voorziening is ingediend bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. In deze situatie wordt de werking van
het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is
beslist.
Eijsden-Margraten, 3 november 2021

Belanghebbenden en andere (rechts)personen
die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht alsmede belanghebbenden
die geen zienswijze naar voren hebben gebracht
kunnen binnen de termijn van de terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan beroep instellen. Beroep kan
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt,
tenzij binnen deze termijn - naast het indienen
van beroep - een verzoek om een voorlopige

Burgemeester en wethouders van
Eijsden-Margraten
De secretaris, Mari-An Gerits
De burgemeester, Sjraar Cox

Stichting
Vrijwillige Hulpdienst
Eijsden-Margraten:
Wij maken uw leven gemakkelijker en gezelliger!
In Eijsden-Margraten steken vele
zorgvrijwilligers regelmatig de handen uit de mouwen om het leven
van ouderen en andere kwetsbare
buurtgenoten leuker, makkelijker
en minder eenzaam te maken. Ze
runnen bijvoorbeeld de elf ‘hoeskoamers’ in de gemeente en zijn
betrokken bij de ontwikkeling van
het fysieke taalcafé. Maar ze komen
ook bij u thuis voor een klein klusje,
een spelletje of een kop koffie. Deze
‘informele zorg’ wordt gecoördineerd door de Stichting Vrijwillige
Hulpdienst Eijsden-Margraten, in samenwerking met een opbouwwerker
vanuit Stichting Trajekt. Als Stichting onderhouden we de contacten
met de gemeente Eijsden-Margraten,
die dit soort vrijwilligersinitiatieven
ondersteunt. Wij regelen alles zo
goed mogelijk voor onze zorgvrijwilligers, en natuurlijk ook voor u. Dus:
heeft u behoefte aan een helpende
hand of wat meer gezelligheid in uw
leven? Laat het ons weten!

Wees welkom in de
‘hoeskoamer’
Een hoeskoamer (huiskamer) is een
ruimte die de sfeer van een huiskamer uitstraalt. Mensen, veelal
ouderen, kunnen elkaar in een huiselijke sfeer ontmoeten en het samen
gezellig hebben. Eijsden-Margraten
telt op dit moment elf huiskamers
die gerund worden door onze vrijwilligers. Daar organiseren we allerlei

Cursus beeldbellen

In de huiskamers vinden allerlei activiteiten plaats. Zoals een gezellig potje
kienen.
activiteiten, zoals kienen, rummikub,
bloemschikken of een Sinterklaasmiddag. Daarnaast kunnen bezoekers
regelmatig aanschuiven bij de gezellige eettafels en zo samen genieten
van een lekkere maaltijd. Maar u kunt
ook een potje kaarten, muziek luisteren, handwerken of verhalen vertellen
met de andere bezoekers. De basis
van alle activiteiten is dat we altijd
oog en oor voor elkaar hebben. Zodat
iedereen zich thuis voelt.

Onze vrijwilligers helpen u graag om
het leven leuker te maken. Zo hebben
we in samenwerking met de Heuvellandbibliotheken tijdens de lockdowns
heel wat ouderen geleerd hoe ze
met hun familie of vrienden konden
beeldbellen. Kleine moeite, héél groot
plezier! Ook nu het leven gelukkig
weer wat normaler wordt, helpen we
u graag om uw digitale vaardigheden
te verbeteren.

In contact tijdens corona
Tijdens corona kwamen natuurlijk
veel activiteiten stil te liggen. Onze
vrijwilligers hebben het afgelopen anderhalf jaar veel gedaan om mensen
aandacht te geven in die eenzame
tijd. Denk aan telefoontjes, een kleine
attentie of een huisbezoek. En natuurlijk beeldbellen. Met wat instructies
van onze vrijwilligers lukte het prima
om op die manier af en toe een gezellig momentje te organiseren.

Als u behoefte heeft aan ontmoeting
en een gezellige middag, dan kunt u
zich aanmelden bij een huiskamer.
U bent van harte welkom. Op de website van de gemeente vindt u een lijst
met adressen en openingstijden. Er is
vast een huiskamer bij u in de buurt.
Kom gerust een keer binnen om een
kopje koffie te drinken. Dan ontdekt
u vanzelf of het iets voor u is.
Een trouwe bezoeker: “Mijn week
begint op donderdag want dan kan ik
naar de huiskamer.”

De vrijwilligers zorgen ervoor dat
iedereen zich thuis voelt in de hoeskoamer.

Informele Zorg
Onder de paraplu van onze Stichting Vrijwillige Hulpdienst EijsdenMargraten leveren diverse vrijwilligers
informele buurtzorg. Woont u zelfstandig en heeft u af en toe behoefte
aan wat ondersteuning, dan kunt u
contact opnemen met onderstaande
telefoonnummers. De contactpersoon
kijkt of er een vrijwilliger bij u in de
buurt beschikbaar is, bijvoorbeeld
om:
- samen een stukje te wandelen,
- met u mee te gaan naar de dokter,
het ziekenhuis, de winkel of de kerk,
- een klein klusje in huis of tuin te
doen,
- een formulier voor u in te vullen,
- uw hond uit te laten,
- u wegwijs te maken op de tablet,
computer of smartphone,
- u voor te lezen of samen wat te
handwerken,
- of gewoon gezellig een kop
koffie met u te drinken en even bij
te praten.

Taalcafé
Een taalcafé is een plek voor iedereen
die op een informele manier de
Nederlandse taal wil leren of verbeteren. Het taalcafé is bedoeld voor
statushouders en voor Nederlandse
laaggeletterden. Deelnemers gaan
met hun vrijwillige ‘taalmaatje’ in
gesprek in een informele setting.

Tijdens deze gesprekken ontwikkelen
de deelnemers al doende hun taalvaardigheid.
Stichting Vrijwillige Hulpdienst
Eijsden-Margraten werkt hard aan
de opstart van een fysiek taalcafé in
het Sociaal Centrum Eijsden. Heeft
u affiniteit met de Nederlandse taal
en vindt u het leuk om als taalmaatje
uw steentje bij te dragen? Neem dan
contact op via
buurtcoach@eijsden-margraten.nl.
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Tips over
maaltijdvoorziening
Tot voor kort verzorgden onze vrijwilligers ook de maaltijdservice
Tafeltje-dek-je. Maar daar zijn we
mee gestopt. Er zijn allerlei aanbieders op de markt die tegen een
goede prijs prima kwaliteit leveren.
We denken graag met u mee over
een alternatief dat bij u past en laten
u zien hoe u gemakkelijk zelf uw
maaltijden kunt bestellen. Bel voor
meer informatie met Annie Blezer:
043-458 1819. Onze vrijwilligers
staan graag voor u klaar!

Jaarlijkse studiedag
Voor al onze vrijwilligers organiseren
we elk jaar in oktober een gezellige en leerzame studiedag rond een
bepaald thema. U leert de andere
vrijwilligers wat beter kennen, wisselt
kennis met elkaar uit en helpt nieuwe
vrijwilligers op weg.

Contact

Wie liever wat actiever bezig is in de
buitenlucht, kan in Oost-Maarland jeu
de boules spelen.

Met algemene vragen over de
Stichting Vrijwillige Hulpdienst kunt u
terecht bij voorzitter Jean Demollin:
043-4571464.
De huiskamerprojecten en de informele zorg wordt ondersteund door
Hettie Mellink, opbouwwerker in
gemeente Eijsden-Margraten voor
Stichting Trajekt: 06-57698146.
De locaties en contactgegevens van
de huiskamers vindt u op de website
van de gemeente:
www.eijsden-margraten.nl.

Wilt u een keer gaan kijken in een
huiskamer bij u in de buurt? Dan kunt
u zich aanmelden bij de contactpersoon van die huiskamer.
Wilt u gebruik maken van onze
Informele Zorg en woont u in Eijsden,
Mariadorp, Oost-Maarland, Mesch,
Margraten, Scheulder, Mheer of
Sint Geertruid? Bel dan de contactpersoon in uw dorp op onderstaand
nummer.
• Eijsden, Mariadorp, Oost-Maarland
en Mesch: 06-20718147.
• Margraten en Scheulder:
043-4581471 of 043-4581819.
• Mheer: 06-25435317.
• Sint Geertruid: 06-15133405.
In de andere kernen hebben we
helaas nog geen Informele Zorg
opgezet. Maar als het aan ons ligt,
komt daar snel verandering in. Want
ook in de kernen Bemelen, Banholt,
Cadier en Keer, Eckelrade, Gronsveld,
Noorbeek en Rijckholt wonen ouderen
die wat extra hulp kunnen gebruiken.
Vindt u het fijn om uw buurtgenoten
te helpen? Neem dan contact op met
Hettie Mellink. Woont u in één van de
kernen waar we wel al Informele Zorg
leveren, neem dan contact op met de
contactpersoon bij u in de buurt, via
de bovenstaande nummers.

Vrijwilligers gezocht
Onze Stichting draait volledig op
vrijwilligers. Ze zijn absoluut onbetaalbaar in het leven van hun oudere
of kwetsbare buurtgenoten. Vrijwilligers zijn hard nodig en daarom doen
wij een oproep aan iedereen die een
bijdrage wil leveren. Heeft u wat tijd
over en vindt u het leuk om in een
huiskamer, in het taalcafé of bij mensen thuis zinvol bezig te zijn? Neem
dan contact met ons op. U bent van
harte welkom! Eventuele onkosten
worden vergoed. Vrijwilligerswerk is
niet alleen leuk en afwisselend, maar
ook ontzettend dankbaar. U levert
een waardevolle bijdrage aan het
leven van een ander.
Dat wilt u toch ook?

