
Uitgelicht: samen zorgen we voor een schone en veilige 
leefomgeving

Is er iets kapot bij u in de buurt?  Ziet u 
een losliggende stoeptegel of rondslin-
gerend afval? U kunt online een melding 
doen als u iets aantreft in de openbare 
ruimte wat niet hoort. 

Melding doorgeven
Op onze website op www.eijsden-margraten.nl/
ikfixit kunt u een melding doen. U kunt ook heel
handig, altijd en overal een melding doen met de 
Fixi app via uw smartphone. U kunt de Fixi app 
downloaden in de Google Play Store of App Store. 
Alle meldingen komen centraal bij afdeling Open-
bare Ruimte binnen en worden afgehandeld. 

Spoedeisende meldingen
Meldingen zoals hinderlijk gedrag, (milieu-)
vervuiling of parkeeroverlast horen niet meteen 

Buurtgezinnen: opvoeden doen we 
samen in Eijsden-Margraten.
Buurtgezinnen gaat uit van een oude 
gedachte: opvoeden doen we samen. 
Een gezin dat wat steun kan gebrui-
ken bij het opvoeden van de kinderen 
wordt gekoppeld aan een warm en 
stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen 
kinderen wat extra liefde en aandacht 
en worden ouders even ontlast. 
Delina Overdijk, coördinator voor 
Buurtgezinnen Eijsden-Margraten, 
vertelt ons meer:

Voor wie is het?
“Voor gezinnen met kinderen in alle leeftijden.
Gezinnen die om wat voor reden dan ook 
behoefte hebben aan steun bij de opvoeding.
Ieder gezin heeft moeilijke periodes en 
opvoeden kan pittig zijn. Buurtgezinnen vindt 
het belangrijk dat we elkaar wat meer helpen. 
Bijvoorbeeld door af en toe oppassen of 
samen iets leuks doen.”

Wie kan ondersteunen?
“De steun wordt gegeven door een ander 
gezin uit de buurt. Dit kan een gezin met kin-
deren zijn, maar dat hoeft niet. Ook volwas-
senen met uitwonende kinderen of zonder 
kinderen zijn welkom. Belangrijk is wel dat 
steunouders ervaring hebben met kinderen.”

Aanmelden?
“Kun jij hulp gebruiken? Of wil je steun 
bieden? Kijk voor meer informatie op 
www.buurtgezinnen.nl. Bel 06 1859 6848 of 
mail delina@buurtgezinnen.nl.”
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thuis bij politie of brandweer maar bij de boa. 
Voor deze meldingen kunt u 24/7 bellen met 
ons algemeen nummer (043) 458 8488. Of geef 
het door via de Fixi app.

Meld u aan voor de Waterraad
In tijden van een crisis is informatie belang-
rijk, maar hoe wilt u geïnformeerd worden bij 
bijvoorbeeld hoogwater? Om een antwoord op 
deze vraag te krijgen heeft Waterschap Limburg 
u nodig. Er is een klankbordgroep opgericht, 
genaamd de Waterraad, die zich hiermee bezig 
gaat houden. Samen gaan we het gesprek aan 
over vormen van risicocommunicatie, Water-
beeld Limburg en de waterstandenapp. Lijkt het 
u interessant om hieraan deel te nemen? Meld 
u vandaag nog aan door een mail te sturen naar 
waterraad@waterschaplimburg.nl.

Meldpunt drugsoverlast 
Heeft u drugsoverlast? Meld het via het Drugs-
meldpunt! Het drugsmeldpunt is bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente: (043) 458 8488. Via het keuzemenu 
wordt u doorverbonden met het meldpunt. 

De meldingen worden met de politie besproken. 
Het is ook mogelijk om anoniem een melding te 
doen. Uw gegevens worden dan niet geregis-
treerd.

Kort nieuws

In beeld: jeugd aan de slag met 17 werelddoelen

Maar liefst 284 leerlingen van 6 basisscholen 
werken aan een bijzonder educatief project. Zij 
doen mee aan SDG, dat staat voor Sustainable 
Development Goals oftewel werelddoelen in 
beeld. Als afsluiting van het project maakt 
iedere school een creatieve presentatie.
Leerlingen van groep 8 van basisschool 
Sint Gertrudis in Sint Geertruid gebruikten 
de werelddoelen als inspiratie voor gedich-
ten. Samen met dichter Maarten van den 
Berg verfraaiden ze het schoolplein met hun 
guerrilla-poëzie.



Verkeersmaatregelen IRONMAN 2022

Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus 
vindt het IRONMAN Maastricht-Limburg 
plaats. Daarom zijn op die dagen de 
volgende verkeersmaatregelen in de 
gemeente Eijsden-Margraten:

Fietsparcours
Op zaterdag 6 augustus van 07.00 tot 13.00 uur
sluiten we de volgende straten af voor alle 
verkeer behalve voor deelnemers:
Keerderweg, Kampweg (oversteek), Vroendals-
weg, Holegracht, Voerenweg, Sint Geertruider-
weg (oversteek), Uit de Pateel, Steenbergsweg, 
Heiweg, Libeek, Libekerstraat, Julianaweg (over-
steek), Buitenend, Leisendelweg, Dorpsstraat, 
Honthemerweg, Honthem, Onderweg, Einder-
weg, Achterweg, Fommestraat, Limburger-
straat, Keunestraat, Keerderstraat, Rootherweg, 

Omleidingsroute
Op beide dagen (tijdens genoemde tijdstippen) 
is de rijrichting aangepast in de Dorpstraat Sint 
Geertruid van oost naar west (van de School-
straat naar de Burgemeester Wolfsstraat). 

Voor meer informatie over IRONMAN
MAASTRICHT-LIMBURG bezoekt u de website
www.bewoners.ironman.nl. Heeft u vragen of 
opmerkingen? Neem dan contact op met de 
organisatie. Via telefoon (0)43 351 1808 of mail 
naar maastricht@ironman.com.

’t Schoor, Op de Kuiper, Sint Antoniusbank, 
De Steeg, Kersenwei, Schepenbank en Oude 
Akerstraat. 

Op zondag 7 augustus van 07.30 tot 17.30 uur
sluiten we de volgende straten af voor alle 
verkeer behalve voor deelnemers:
Keerderweg, Kampweg (oversteek), Vroendals-
weg, Holegracht, Voerenweg, Sint Geertruider-
weg (oversteek), Uit de Pateel, Steenbergsweg, 
Heiweg, Libeek, Libekerstraat, Julianaweg (over-
steek), Buitenend, Leisendelweg, Dorpsstraat, 
Honthemerweg, Honthem, Onderweg, Einder-
weg, Achterweg, Fommestraat, Limburger-
straat, Keunestraat, Keerderstraat, Rootherweg, 
’t Schoor, Op de Kuiper, Sint Antoniusbank, 
De Steeg, Kersenwei, Schepenbank en Oude 
Akerstraat.

Altijd up-to-date blijven? Volg ons online!

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Bekendmakingen

De voorzitter van het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Eijsden-Margraten, maakt ingevolge 
artikel W 7 van de Kieswet bekend dat:

De heer J.A.M. Nelissen, wonende te Sint 
Geertruid, bij besluit van dinsdag 12 juli 2022 
benoemd is tot lid van de raad van de gemeente 
Eijsden-Margraten.
 
Het betreft de benoeming in de vacature die is 
ontstaan wegens het ontslag nemen als lid 

RECTIFICATIE
In weekblad De Etalage van 22 juni jl. stond 
per abuis dat de benoeming in de vacatures 
zijn ontstaan wegens het ontslag nemen als 
lid van de raad van de gemeente van de 
heer G.J.M. Jacobs, de heer J.E.M. Custers en de 
heer C.A.C.N. Piatek.
Dit moet zijn: de benoeming in de vacatures 
zijn ontstaan wegens het ontslag nemen als 
lid van de raad van de gemeente van de 
heer G.J.M. Jacobs, de heer J.E.M. Custers en de 
heer J.L.J.M. Weling.

van de raad van de gemeente van de heer 
C.A.C.N. Piatek.
 
Eijsden-Margraten, 12 juli 2022 
 
De voorzitter voornoemd,
Drs. G.J.M. Cox

Benoeming lid van de raad van de gemeente Eijsden-Margraten

Staat uw naam hiernaast of weet u waar neven-
staande perso(o)n(en) verblijft/verblijven, 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.
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Bogovic, M.          01-12-1999        25-05-2022

Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Besluit opschorting persoonslijsten wegens vertrek naar een onbekend land:


