
 Uitgelicht: Oplichting door nepbankmedewerkers

Bankhelpdeskfraude is een vorm van 
oplichting die al veel slachtoffers heeft 
gemaakt. Een oplichter belt met een 
vals nummer. Door een truc ziet u in het 
scherm van de telefoon het nummer 
van de bank. De nepbankmedewerker 
vertelt dat uw bankrekening is gehackt. 
Bijvoorbeeld omdat er verdachte trans-
acties te zien zijn op de rekening. Dit is 
niet waar, maar zo probeert de oplichter 
u te overtuigen om snel maatregelen te 
nemen. De oplichter dringt er op aan om 
het geld over te maken op een ‘kluis-
rekening’ of ‘veilige rekening’. Deze reke-
ningen bestaan niet. Dit is een rekening 
van de oplichter zelf. Een bank vraagt 
nooit per mail of telefonisch naar uw 
inloggegevens, uw saldo of om geld over 
te maken. 

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

Wat kunt u hiertegen doen? 
Wordt u gebeld door een nepbankmedewerker? 
Hang direct op. Bel zelf uw bank om te contro-
leren of dat wat u is verteld wel klopt. Bent u 
opgelicht door een nepbankmedewerker? Meld 
dit altijd bij de politie via 0900-8844. 

Meer informatie
Op www.politie.nl/bankhelpdeskfraude vindt u 
meer informatie.

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.
Voor het aanvragen van een VOG hoeft u niet 
meer naar het gemeentehuis te komen. U kunt 
de aanvraag online regelen. Ga hiervoor naar: 
www.eijsden-margraten.nl >VOG. U kunt alleen 

Kort nieuws

een VOG aanvragen bij de gemeente waar u als 
inwoner staat ingeschreven. 

Verhuizen? Regel het digitaal bij 
uw gemeente!
Gaat u verhuizen binnen of naar de gemeente 
Eijsden-Margraten of naar het buitenland? 
Dan kunt u dit snel en makkelijk met uw DigiD 
melden via de website 
www.eijsden-margraten.nl/Verhuizen. 

Heeft u deze mobiele sportplek al bezocht? 
U kunt er heerlijk sporten in de buitenlucht, 
op elk moment van de dag en het is gratis. 
De Sportcontrainer staat in januari en februari 
op de parkeerplaats bij voetvalvereniging SCG, 
Burgemeester van Laarstraat 1 in Gronsveld.
Elke twee maanden plaatsen we de Sport-
contrainer op een andere plek in de gemeente. 
Zo kan iedereen gebruik maken van dit multi-
functionele toestel. Via onze facebookpagina 
informeren wij u wanneer en waar u terecht 
kunt.
www.facebook.com/gemeenteEM 

In beeld: Sportcontrainer nu in Gronsveld

Onze wijkagenten zijn verantwoorde-
lijk voor de totale politiezorg binnen 
Eijsden-Margraten. Dit doen ze in 
samenwerking met collega’s van de 
surveillancedienst, recherche, milieu 
en jeugd. Ze werken voortdurend aan 
het verbeteren en vergroten van de 
veiligheid in uw wijk of buurt. Nieuwe
wijkagent Dominique Matthieu vertelt:

Waar kan ik de wijkagent vinden?
“Wij gaan dagelijks op pad en richten onze 
aandacht daar waar nodig is. Ook preventief 
zijn we op verschillende locaties te vinden. 
Elke wijkagent heeft een aandachtsgebied. 
Zo ben ik bijvoorbeeld ook vaak aanwezig op 
bedrijventerreinen.” 

Hoe kan ik helpen?  
“Ziet u een verdachte situatie? Let er dan op 
hoe de verdachte(n) eruit zien en in welke 
richting ze vertrekken. Noteer het merk en 
kenteken van het eventuele voertuig. Door 
uw melding kan de politie sneller handelen. 
Wij zijn bereikbaar via telefoon 0900 8844. 
Bel voor spoedgevallen altijd 112.” 

Wat maakt jou een tevreden wijk-
agent?
“Als ik een bijdrage kan leveren om de 
gemeente Eijsden-Margraten veiliger te 
maken. Maar ook als mensen contact met 
mij zoeken en uiteindelijk een positief gevoel 
overhouden.” 

Facebook: @politieheuvelland.



Verkeersbesluit Bergenhuizen
Voor het verkeersbesluit Bergenhuizen plaatsen 
we verkeersborden C12 in het buitengebied 
tussen Bergenhuizen, Mheer en Banholt. 
Met name vanwege het hard rijden op de 
Bergenhuizenweg. Dit betekent dat de weg is 
afgesloten voor alle motorvoertuigen uitgezon-
derd landbouwverkeer. 

Verkeersbesluit Mgr. Willigerstraat te 
Gronsveld
Voor het Verkeersbesluit gehandicaptenparkeer-
plaats op kenteken aan de Mgr. Willigerstraat 15
te Gronsveld worden verkeersborden E06 ten 
behoeve van een gehandicaptenparkeerplaats 
geplaatst. 

Verkeersbesluit Bisschop Eraclesplein te 
Eijsden
Voor het Verkeersbesluit gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken aan het Bisschop 
Eraclesplein te Eijsden worden verkeersborden 
E06 ten behoeve van een gehandicapten-
parkeerplaats geplaatst. 

Bekendmakingen

Inzage
Deze verkeersbesluiten liggen vanaf 27 januari 
zes weken ter inzage in het gemeentehuis in 
Margraten.

Vanwege de huidige maatregelen rondom het 
coronavirus kunnen we u de stukken digitaal 
aanbieden. Voor inzage of meer informatie 
kunt u bellen met het KlantContactCentrum, 
telefoonnummer 043 458 8488. 

De verkeersbesluiten kunt u ook inzien via
www.officielebekendmakingen.nl.
  

Eijsden-Margraten, 26 januari 2022 

Burgemeester en wethouders van 
Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Sjraar Cox

Verkeersbesluiten Bergenhuizen, Gronsveld en Eijsden

Burgemeester Sjraar Cox van de 
gemeente Eijsden-Margraten over de 
geplande bouw en toekomstige exploi-
tatie van een Afvalverbrandingscentrale 
in Lixhe (B).

Waarom vrezen wij de komst van 
een Afvalverbrandingscentrale in 
Lixhe?
“De exploitatie van de Afvalverbrandings-
centrale bezien wij in breder toekomstperspec-
tief, rekening houdend met het feit dat het om 
verbranding van geverfd (categorie B) afvalhout 
gaat. Wij vrezen dat dit verwerkingsproces en
de mogelijke uitstoot van verontreinigde 
stoffen, in combinatie met de reeds bestaande 
en toekomstige activiteiten op en rond de CBR 
van Lixhe (waaronder dus ook de uitbreiding 
van Groeve Romont en KNAUF in Visé) van een 
te grote, negatieve invloed op de leefomgeving 
en het milieu in met name het Maasdal in en 
rond Eijsden zal zijn.”

Welke acties onderneemt de 
gemeente Eijsden-Margraten?
“Samen met de gemeente Maastricht, Provincie 
Limburg (NL), gemeenten Riemst en Voeren 
(B), Provincie Limburg (B) en het Vlaamse 
Gewest volgen wij van meet af aan het proces 

in het kader van de vergunningverlening op de 
voet. Inmiddels hebben wij, bijgestaan door 
deskundigenadvies, samen met de gemeente 
Maastricht zienswijzen kenbaar gemaakt 
omtrent de vergunningaanvraag (oktober 
2021). Op dit moment bestuderen wij de 
inmiddels door de gemeente Visé verleende 
vergunning voor de bouw en exploitatie van 
de Afvalverbrandingscentrale op basis van de 
eerder door ons ingediende zienswijzen. 
Wij richten ons hierbij met name ook op 
Europese richtlijnen in het kader van uitstoot 
van verontreinigde stoffen in ons grensgebied. 
Op dit moment zijn wij en betrokken partijen 
ook in gesprek met het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat (en Milieu) om zo ook 
landelijk invloed te kunnen uitoefenen op de 
toekomstige ontwikkelingen in ons grens-
gebied.”

Wat verwacht u van de inspan-
ningen van Eijsden-Margraten in 
deze?
“Ons gemeentebestuur zal zich maximaal 
inspannen om de leefomgeving van onze 
inwoners te verbeteren. Indien wij op basis 
van onze zienswijze en de verleende vergun-
ning aanleiding zien voor verdere actie, zullen 
wij op korte termijn samen met de gemeente 

Maastricht bezwaar en/of beroep aantekenen. 
We zullen er in ieder geval op aandringen dat er 
adequate voorschriften in de vergunning wor-
den opgenomen ter voorkoming van de uitstoot 
van verontreinigde stoffen. Tevens zullen we 
structurele monitoring met daaraan gekoppeld 
externe verslaglegging eisen.”

Update Afvalverbrandingscentrale in Lixhe (B)


