
Uitgelicht: Gemeente Eijsden-Margraten zoekt locaties 
voor laadpalen

Steeds meer mensen rijden in een elek-
trische auto. Voor Eijsden-Margraten ver-
wachten we een groei van ongeveer 250 
elektrische auto’s op dit moment naar 
ongeveer 2.000 in 2025 en zelfs 8.000 
in 2035. Om hier goed op voorbereid te 
zijn plaatsen we de komende jaren extra 
publieke laadpalen voor elektrische 
auto’s. Deze laadpalen zijn voor mensen 
die hun auto niet op eigen terrein kun-
nen opladen.

Denk mee!
Wilt u meedenken over de plaatsing van de 
laadpalen? Via een vragenlijst op www.eijsden-
margraten.nl/laadpalen kunt u de voorgestelde 
locaties beoordelen en eventuele opmerkingen 
hierover geven. Ook kunt u andere locaties voor-

Ook in onze gemeente zijn vrijwilligers 
hard nodig. Door de huidige situatie 
zoals personeelstekorten en hoge kos-
ten in onderhoud is het voor veel in-
stanties moeilijk om het hoofd boven 
water te houden. Huub Frijns werkt als 
vrijwilliger bij het Familiemuseum en 
servicepunt van Visit-Zuid-Limburg in 
Eijsden en vertelt ons meer:

Waarom bent u vrijwilliger?
“In de sport heb ik altijd veel vrijwilligers-
werk gedaan. Sinds enkele jaren ben ik met 
pensioen en ik vind het leuk om bezig te zijn. 
Zonder vrijwilligers hebben veel instanties 
geen bestaansrecht meer vanwege o.a. de 
hoge personeelskosten. Zij zijn de ruggen-
graat van onze gemeenschap.”

Wat zijn uw taken als vrijwilliger?
“Eigenlijk doe ik alles waar hulp bij nodig 
is zoals kleine klusjes in het onderhoud, 
administratieve taken en assisteren bij rond-
leidingen in het Familiemuseum. Maar vooral 
ook bezoekers van het Familiemuseum en het 
servicepunt van Visit-Zuid-Limburg te woord 
staan.”

Wat vindt u het leukst aan vrijwilligers-
werk?
“Het geeft mij voldoening om een bijdrage 
te leveren aan de maatschappij. Ook de 
wisselende contacten vind ik leuk. De vele 
vrijwilligers waarmee ik samenwerk geven 
mij een familiegevoel en dat in een Familie-
museum! Mooi toch?”

Drie vragen aan
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stellen. Invullen van de vragenlijst kan tot en met 
21 augustus 2022.

Meer informatie
Meer informatie over laadpalen in Eijsden-
Margraten leest u op www.eijsden-margraten.nl/
laadpalen. 

Onderzoekscentrum borstkanker 
in Margraten
Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij 
zijn. Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar met de 
postcodes 6267, 6268, 6269 en 6307 ontvangen 
daarom een uitnodiging voor deze ronde van 
het bevolkingsonderzoek. Het onderzoeks-
centrum is van medio augustus tot en met 
medio september te vinden op het parkeer-
terrein achter het gemeentehuis aan de Gouver-
neur Kremerstraat. Lees meer informatie op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Verkeersmaatregelen IRONMAN 
2022
Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus vindt het 
IRONMAN Maastricht-Limburg plaats. Daarom 
zijn op die dagen verkeersmaatregelen geno-
men in de gemeente Eijsden-Margraten. 
Alle verkeersmaatregelen leest u op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. Kijk voor 
meer informatie over IRONMAN MAASTRICHT-
LIMBURG op 
www.ironman.com/im-maastricht-limburg.  

Kort nieuws

In beeld: diamanten 
huwelijkspaar in Banholt

Het echtpaar Mingels-Defauwes uit Banholt 
vierde op 27 juli 2022 hun 60-jarig huwelijks-
feest.
Locoburgemeester Jos Custers heeft het echt-
paar bezocht en hun namens het gemeente-
bestuur gefeliciteerd. Wij wensen het echtpaar 
een goede gezondheid en veel levensvreugde 
toe.

Foto: George Deswijzen. 
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Heuvellandgemeenten: stevige aanpak drugshandel op straat

De Heuvellandgemeenten pakken over-
last door drugshandel op straat aan door 
naast strafrechtelijk nu ook bestuurs-
rechtelijk te handhaven. De gemeenten 
hebben de mogelijkheid ingevoerd om bij 
een overtreding een ‘last onder dwang-
som‘ op te leggen. Dat betekent dat als 
een straatdealer wordt betrapt, hij een 
waarschuwing krijgt. Dealt hij opnieuw, 
dan moet hij E 5000 betalen. En bij iedere 
volgende keer opnieuw, tot een maximum
van E 20.000. Het aanpakken van drugs-

van de dwangsom bedraagt € 2.500 met een 
maximum van € 10.000. Deze maatregel is in 
enkele Heuvellandgemeenten al verschillende 
keren toegepast.

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. Het is ook 
mogelijk om anoniem een melding te doen. 

dealers met dwangsommen moet herha-
ling voorkomen en zo zorgen voor minder 
overlast. Dat dit werkt is gebleken bij 
gemeenten in de Veluwe, die die maat-
regel al langere tijd toepassen. 

Inbrekerswerktuigen
Het opleggen van een last onder dwangsom 
wordt ook toegepast op het vervoeren van 
inbrekerswerktuigen. De Algemeen Plaatselijke 
Verordening (APV) verbiedt het vervoeren of bij 
zich hebben van inbrekerswerktuigen. De hoogte 

Skatepark Eijsden in aanbouw

Naast het voetbalveld van VV Eijsden 
komt een skatebaan. De werkzaam-
heden zijn inmiddels begonnen. 

Een paar weken geleden heeft Kees Plaisier uit 
Eijsden de ondergrond klaargemaakt en de fun-
dering aangelegd. Vorige week heeft aannemer 
SkateOn de staalconstructie van de skate-
elementen geplaatst. Woensdag 3 en donderdag 
4 augustus wordt het beton van de skatebaan 

Daarna mag iedereen gebruik maken van het 
skatepark!

aangebracht. Om een perfect resultaat te krijgen 
moet het beton 28 dagen uitharden. Daarom 
blijven de bouwhekken tot 2 september staan. 

Geheimhouding persoonsgegevens

De Basisregistratie Personen (BRP) is de officiële 
naam voor de Nederlandse bevolkingsadministra-
tie. Hierin staan persoonsgegevens van de 
inwoners van de gemeente. Dit zijn gegevens 
zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke 
staat en nationaliteit. 

De gemeente mag uw gegevens uit de BRP 
doorgeven aan vier categorieën instanties of 
personen:
• de afnemers BRP, bijvoorbeeld de Belasting-
 dienst, het UWV Werkbedrijf en de Sociale 
 Verzekeringsbank
• bijzondere derden, bijvoorbeeld pensioen-
 fondsen, verzekeraars, spaarfondsen en de 
 Stichting Interkerkelijke Leden Administratie 
 (SILA)
• vrije derden, dit zijn niet-commerciële instel-
 lingen.
• verplichte derden BRP, bijvoorbeeld een 
 notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder. 

als zij op hetzelfde adres wonen als u. Als een 
kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheim-
houding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan 
de gezaghouder dit ongedaan maken.

Voor wie worden uw persoonsgegevens 
afgeschermd?
Vraagt u geheimhouding aan, dan schermt de 
gemeente uw persoonsgegevens in de BRP af 
voor:
• verplichte derden, zoals een notaris of 
 advocaat
• de Stichting Interkerkelijke Leden 
 Administratie (SILA)
• vrije derden (niet-commerciële instellingen)

U kunt dit regelen met uw Digid via onze 
website: www.eijsden-margraten.nl/geheimhou-
dingpersoonsgegevens. Of maak een afspraak 
met onze medewerkers van het KlantContact-
Centrum via het telefoonnummer: 043 458 8488.

 Zij kunnen uw gegevens krijgen als er een 
 wet is die dit verplicht. Of als zij gegevens 
 nodig hebben om hun werkzaamheden te 
 kunnen uitvoeren.
De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens 
aan commerciële instellingen of particulieren.

Geheimhoudingsrecht
U heeft het recht om de gemeente te vragen uw 
persoonsgegevens niet aan bepaalde personen 
of instanties (derden) door te geven. Dit heet 
het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen als 
de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw 
gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw 
gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties 
kunt u daarom niet tegengaan.

Wie kan geheimhouding aanvragen?
U bent inwoner van gemeente Eijsden-
Margraten en 16 jaar of ouder. U kunt voor uw 
kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, 


