
 Schade door hoogwater? Geef het uiterlijk 15 december 
door!

Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land biedt met de regeling WTS (water-
schade Limburg) hulp aan burgers en 
bedrijven met schade door het 
hoogwater in juli jl. Wie zich uiterlijk 
15 december meldt, kan in aanmerking 
komen voor een financiële tegemoet-
koming.

Meld uw schade
De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming 
in de materiële schade die niet verzekerbaar, 
vermijdbaar of verhaalbaar is. Meld uw schade 
uiterlijk 15 december! Ook als u nog niet precies 
weet hoeveel schade u heeft, of nog contact 
hebt met de verzekeraar. Dit kan eenvoudig 
online op de website van Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) via 

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

www.rvo.nl/wtsjuli2021. Alleen dan heeft u 
mogelijk recht op een tegemoetkoming via de 
regeling WTS.

Meer informatie
Heeft u vragen of lukt het melden niet online? 
Bel dan met RVO op werkdagen van 08:30 tot 
17:00 uur via: 088 042 4070.

Afschakeling Analoge Radio (FM) 
via de Ziggo-kabel 
Op 30 november schakelt Ziggo de doorgifte 
van alle radiozenders via de FM-band uit. Dat 
betekent dat ook radio 3Heuvelland vanaf die 
dag niet meer te ontvangen is via de FM-kabel 
van Ziggo op 87,5 MHz. 

Wat betekent dit voor u? 
• Luistert u via Ziggo digitaal, Ziggo Next, 
 een draagbare radio of autoradio naar 

Kort nieuws

 radio 3Heuvelland, dan blijft dat na 
 30 november onveranderd.
• Hebt u uw tuner of versterker rechtstreeks 
 met een kabel aangesloten op de contactdoos 
 van Ziggo, dan is dat signaal na 30 november 
 niet meer beschikbaar. 

Frequenties radio 3Heuvelland
Radio 3Heuvelland blijft te beluisteren via 107.2 
MHz (Heuvelland), 105.8 MHz (Maasdal), Ziggo 
digitaal kanaal 921 en Ziggo Next kanaal 108. 

Het echtpaar Douwes-Horck woonachtig in 
Cadier & Keer, vierde op 27 oktober 2021 hun 
70-jarig huwelijk. Vorige week werd het echtpaar 
in het zonnetje gezet. Burgemeester Cox bezocht 
het echtpaar en feliciteerde hen namens het 
gemeentebestuur. 

Wij wensen het echtpaar Douwes-Horck, samen 
met hun familie, een goede gezondheid en veel 
levensvreugde toe.

In beeld: Platina huwelijk 
in Cadier & Keer

Voor mensen met een beperking kan 
het moeilijk zijn om deel te nemen in 
de maatschappij. Platform Zorgvragers 
Eijsden-Margraten (PZEM) moedigt 
hen aan om gebruik te maken van de 
mogelijkheden, die er zijn om toch 
mee te doen. Het Platform meldt aan 
de gemeente waar de mensen tegen 
aan lopen en geeft aan hoe de onder-
steuning kan worden verbeterd. 
Els Damsma vertelt u meer:

Voor wie is het platform?
“Wij zijn er voor mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking. Samen met hen 
doen we voorstellen om het voor hen makke-
lijker te maken. En om deel te nemen aan het 
dagelijks leven.”  

Waarvoor is het platform?
“Wij denken mee met de mensen die 
een beroep doen op de Wmo. Ze hebben 
bijvoorbeeld hulp nodig om hun huis schoon 
te houden of een hulpmiddel om zich te 
verplaatsen. We gaan ook met hen na of ze 
met die hulp daadwerkelijk hun leven weer 
kunnen oppakken.” 

Waar vind ik meer informatie?
“Meer informatie vindt u op 
www.platformzem.nl. Heeft u vragen of een 
melding? Stuur dan een mail naar 
info@platformzem.nl of bel 043 4072579 of  
06 47185182.”

Foto: George Deswijzen



Enquête woonbehoefte in Eijsden-Margraten

Om verschillende redenen zoeken 
mensen naar een geschikte woning. Dit 
is zeker geen gemakkelijke klus. Ook 
in Eijsden-Margraten is de vraag naar 
huur- en koopwoningen van verschillen-
de type woningen groot. 

Woonwensen kunnen om diverse reden 
veranderen. Zo wil een jong stel graag gaan 
samenwonen of groter wonen vanwege gezins-
uitbreiding. Terwijl ouderen vaak kleiner willen 
wonen of hebben vanwege medische omstan-
digheden een aangepaste woning nodig. Er zijn 
dus verschillende doelgroepen met verschillen-
de (woon)wensen.

Wordt uw wens ons plan?
Om beter zicht te krijgen op de huidige en 
toekomstige woonbehoefte in onze gemeente, 
wordt deze onderzocht. Een woonbehoefte-
enquête maakt hiervan onderdeel uit. 

De resultaten van het woonbehoefte-onderzoek 
vormen de input voor de woningbouwprogram-
ma’s van onze kernen. Door te bouwen voor de 
lokale woonbehoefte willen wij de leefbaarheid 
en vitaliteit van onze dorpskernen behouden en 
bevorderen. 

Doet u mee?
Het is voor de woningmarkt in Eijsden-
Margraten belangrijk dat iedereen met een 
woonwens mee doet aan de woonbehoefte-
enquête. Dit kan door het invullen van een 
vragenlijst. Ga hiervoor naar onze website 
eijsden-margraten.nl/nieuws/ enquête woon-
behoefte in Eijsden-Margraten. De vragenlijst 
kunt u invullen vanaf 26 november tot en met 
13 december aanstaande. Het invullen hiervan 
vergt enkele minuten.

Kunt u de woonbehoefte-enquête niet digitaal 
invullen? Vanaf 26 november a.s. kunt u de 

vragenlijst met antwoordenvelop afhalen. Dit 
kan bij het KlantContactCentrum in Margraten 
of het Servicepunt in Eijsden. Heeft u vragen 
over deze enquête? Bel dan met het algemeen 
nummer 043 458 8488 of stuur een e-mail naar: 
KCCTelefonie@eijsden-margraten.nl. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Donderdag 25 november A2 gedeeltelijk afgesloten

Tussen de Belgische grens en de afslag 
Oost Maarland worden in de nacht van 
donderdag op vrijdag (25 en 26 novem-
ber 2021) wegwerkzaamheden uitge-
voerd. Op dit gedeelte brengt aannemer 
Gebroeders Van der Lee nieuw asfalt 
aan en moet de snelweg dicht. De omlei-
ding is dan via de Rijksweg in Eijsden.

Wegwerkzaamheden: veiligheid 
voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en 
veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en 
weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid 
staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebrui-
ker een bijdrage leveren aan de veiligheid van 
wegwerkers én uzelf! Volg daarom de aanwij-

zingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaam-
heden op de website van Rijkswaterstaat 
Verkeersinformatie. U kunt ook bellen met de 
Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 
0800-8002 (gratis).

Bekendmaking

De gemeente Eijsden-Margraten neemt een 
overkoepelend verkeersbesluit voor het plaat-
sen van laadpalen voor elektrische voertuigen 
binnen de gemeente. 

De wijziging houdt in dat de gemeente over-
gaat tot het aanwijzen van 11 parkeerplaatsen 
in Cadier en Keer, Margraten en Gronsveld 
welke uitsluitend bedoeld zijn voor het opladen 
van elektrische voertuigen op de locaties zoals 
opgenomen in bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en 
bijlage 2 ‘Plaatsingskaart Openbaar Laadnet-
werk’.

De borden E04 van bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderbord ‘alleen voor opladen elektrisch 
vervoer’ worden geplaatst op desbetreffende 
locaties.

Het verkeersbesluit met situatietekening en bij-
lagen ligt vanaf 25 november 2021 ter inzage in 
het gemeentehuis te Margraten en het Service-
punt te Eijsden. Daarnaast is het verkeersbesluit 
vanaf 25 november 2021 eveneens in te zien via 
www.officielebekendmakingen.nl. 

Eijsden-Margraten, 24 november 2021

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

Overkoepelend Verkeersbesluit laadpalen gemeente Eijsden-Margraten

Tegemoetkoming voor controle coronatoegangsbewijzen 

Sinds een aantal weken werken we in 
Nederland met coronatoegangsbewijzen (CTB). 
We begrijpen dat het geen makkelijke periode 
is voor o.a. horecaondernemers, dorpshuizen en 
verenigingen. Bij velen verloopt het naar om-

standigheden prima met het coronatoegangs-
bewijs. Bij anderen gaat het soms wat lastiger. 
Daarom is er momenteel een beperkt geldbud-
get beschikbaar voor (extra) personele inzet bij 
controle op coronatoegangsbewijzen. 

Horecaondernemers, dorpshuizen en vereni-
gingen kunnen in aanmerking komen voor een 
bijdrage van deze extra kosten. Ga voor meer
informatie en de voorwaarden naar onze website
www.eijsden-margraten.nl/coronavirus/.




