
Rookmelder verplicht in elke woning

Vanaf 1 juli 2022 moet in iedere woning 
en op elke verdieping een rookmelder 
hangen. De meeste slachtoffers bij brand 
vallen door het inademen van rook. Als 
je slaapt, ruik je niets. Alleen je gehoor 
werkt nog. Rookmelders zijn van levens-
belang. Hoe sneller u een brand ontdekt, 
des te meer tijd en kans heeft u om uw 
huis veilig te verlaten. 

Keurmerk
Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder 
met het Europese keurmerk EN 14604. Deze 
rookmelders voldoen aan de noodzakelijke 
kwaliteitseisen. Een rookmelder met een batterij 
met een 10-jarige levensduur is bij aanschaf 
duurder, maar levert veel gemak omdat de 

Als u een huis gaat kopen, is het 
belangrijk om met een aantal zaken 
rekening te houden. Zo kunt u onaan-
gename verrassingen en problemen 
voorkomen. Fenne Soons, juridisch 
medewerkster VVTH+, vertelt u meer: 

Waar moet ik rekening mee houden? 
“Allereerst raad ik iedereen aan om het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan goed te 
bekijken. Hierin zijn de bouwmogelijkheden 
bepaald en staat hoe de grond en de gebou-
wen gebruikt mogen worden. 
Het is ook belangrijk om in gesprek te gaan 
met uw toekomstige buren. Stel uw buren op 
de hoogte van uw bouw- en verbouwplannen 
en vraag naar hun eventuele plannen.”

Wat moet ik doen als ik wil (ver-)
bouwen? 
“Controleer via www.omgevingsloket.nl of u 
voor de geplande bouw of verbouwing een 
omgevingsvergunning nodig heeft. Verder 
is het belangrijk om bij de gemeente na te 
vragen of de al aanwezige bebouwing op het 
perceel legaal is.”

Waar kan ik meer informatie krijgen? 
“Meer informatie leest u op www.eijs-
den-margraten.nl/bouwen-en-verbouwen. 
Heeft u toch nog vragen? Bel dan met het 
team VVTH+ (Veiligheid en openbare orde, 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). 
Wij zijn dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 
12:00 uur via 043-458 8488. Wij helpen u 
graag!”
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batterij een lange tijd niet vervangen hoeft te 
worden. 

Onderhoud
Door stof en vuil kan de rookmelder vals alarm 
geven. Maak de rookmelder daarom minstens 
één keer in de maand stofvrij met de stofzuiger. 
Kijk voor meer informatie op 
www.rookmelders.nl of www.brandweer.nl. 

Militaire oefening
Van 28 juni tot en met 1 juli 2022 is er een 
militaire oefening in onze regio en specifiek in 
onze gemeente. De oefening is onderdeel van 
een opleiding voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. 
De militairen verplaatsingen zich per helikopter, 
te voet en gaan klimactiviteiten doen. Het door-
gaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Bij 
de oefening is een helikopter betrokken. Er zijn 
ook een paar militaire wielvoertuigen aanwezig. 
Er wordt geen (oefen)munitie gebruikt. 
Indien er door de oefening schade ontstaat dan 
kunt u dit melden via JDVclaims@mindef.nl.
Noteer wanneer mogelijk kenteken, plaats, 
datum en tijd.

Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Voornemen opschorting persoonslijst wegens 
vertrek naar een onbekend land:

•  Zwolen, D. geboren op 19-12-2005 per 
 22-06-2022

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-
staande persoon verblijft, neem dan contact op 
met het KlantContactCentrum (KCC) van de 
gemeente Eijsden-Margraten via 14 043 of 
043 458 84 88. U kunt de gemeente ook mailen 
via info@eijsden-margraten.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl

Kort nieuws

Diamanten huwelijkspaar

Het echtpaar Rompelberg-Spits uit Eijsden 
vierde op 15 juni 2022 hun 60-jarig huwelijks-
feest. Locoburgemeester Custers heeft het 
echtpaar bezocht en hun namens het 
gemeentebestuur gefeliciteerd. 
Wij wensen het echtpaar een goede gezond-
heid en veel levensvreugde toe!

Bekendmaking


