
Eijsden-Margraten zoekt een nieuwe burgemeester. 
Uw mening telt mee!

Omstreeks maart 2023 verwelkomen we 
een nieuwe burgemeester. Het wervings-
traject voor onze nieuwe burgemeester 
start na de zomer. Het vinden van een 
geschikte kandidaat begint bij een pro-
fielschets. De gemeenteraad geeft hierin 
aan welke eigenschappen hij belangrijk 
vindt. 

Als gemeente zijn we trots op onze 
mantelzorgers. Wij willen hen bedan-
ken met een financiële bijdrage; het 
Mantelzorgcompliment. 
Sylvia Maessen-Westerhof, medewer-
ker sociaal team vertelt:

Voor wie is het Mantelzorg-
compliment?
“Het is een blijk van waardering, een bedank-
je voor iemand, jong of oud, die vrijwillig en 
langdurig voor iemand zorgt. Dat kan een 
familielid, een vriend of goede buur zijn. 
Om in aanmerking te komen voor een 
Mantelzorgcompliment gelden enkele voor-
waarden. Deze leest u op onze website.”

Wie kan het Mantelzorgcompliment 
aanvragen?
“De aanvraag wordt gedaan door de zorg-
vrager of bij een kind door de wettelijk 
vertegenwoordiger. Wilt u uw mantelzorger 
bedanken? Dien dan vóór 1 december 2022 
de aanvraag in. U ontvangt dan een geld-
bedrag van ons waarmee u deze mantel-
zorger in het zonnetje kunt zetten!”

Hoe kan ik het Mantelzorgcompliment 
aanvragen?
“Via onze website www.eijsden-margraten.nl/
mantelzorgcompliment kunt u vanaf 1 sep-
tember het aanvraagformulier online invullen 
of u downloadt het aanvraagformulier via 
onze website. Telefonisch het formulier 
aanvragen kan via 043 458 8488. U kunt het 
formulier ook aanvragen via 
info@eijsden-margraten.nl o.v.v. Mantelzorg-
compliment 2022. Heeft u vragen? Bel gerust, 
wij helpen u graag!”

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
Wachtdienst Openbare Werken 06 5276 7835

Via www.overheid.nl publiceert de
gemeente officiële bekendmakingen.

Wat voor burgemeester wilt u?
Wij horen graag welke eigenschappen en 
kwaliteiten u belangrijk vindt! Van 26 augustus 
tot 11 september kunt u uw mening geven via 
www.moventem.nl/profielburgemeester of scan 
de QR-code. De uitkomst 
van dit onderzoek wordt 
door de gemeenteraad 
meegenomen in de profiel-
schets. Bedankt voor uw 
reactie!

Verdere procedure
De gemeenteraad biedt op 27 september a.s. 
de profielschets aan gouverneur Emile Roemer 
aan en wordt de vacature gepubliceerd in de 
Staatscourant. Vanaf 27 september is een 
vertrouwenscommissie, bestaande uit de 
5 fractievoorzitters, actief om uiteindelijk een 
voordracht te doen aan de raad. De gemeen-
teraad draagt uiteindelijk een kandidaat voor. 
Het streven is dat de gemeenteraad dit aan het 
einde van dit jaar doet.

Militaire oefening
Van 29 augustus tot en met 1 september is er 
een oefening voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. Bij de oefening zijn enkele militaire 
wielvoertuigen aanwezig. 

Er wordt geen (oefen)munitie gebruikt. 
Als er door de oefening schade ontstaat kunt u 
dit melden via JDVclaims@mindef.nl. 
Noteer wanneer mogelijk kenteken, plaats, 
datum en tijd.

Kort nieuws

In beeld: 
diamanten huwelijkspaar 
in Gronsveld

Het echtpaar Doijen-Macheels uit Gronsveld 
vierde op 16 augustus hun 60-jarig huwelijks-
feest. Locoburgemeester Mark Gerritsen 
heeft het echtpaar bezocht en namens het 
gemeentebestuur gefeliciteerd. Wij wensen 
het echtpaar een goede gezondheid en veel 
levensvreugde toe.



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

Website Facebook Instagram LinkedIn Digitale nieuwsbrief

Leverancier gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Meerssen en Vaals 
getroffen door cyberaanval 

Op 27 juli is een softwareleverancier van de 
gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, 
Kerkrade, Meerssen en Vaals getroffen door een 
cyberaanval. Specifiek gaat het om het adminis-
tratiesysteem van het sociaal domein. Door de 
cyberaanval waren databestanden vergrendeld 
en niet meer toegankelijk. Het systeem is uitge-
breid onderzocht door een gespecialiseerd cyber 
security bureau. Onderzoek heeft aangetoond 
dat er geen indicatie is voor datadiefstal. 

Dienstverlening gecontinueerd 
In de afgelopen periode heeft de focus van de 
gemeenten en leverancier van het administratie-
systeem steeds gelegen op het continueren van 
de dienstverlening. De dienstverlening van het 
sociaal domein verloopt weer zoals gebruikelijk. 
Dit betekent onder andere dat inwoners met 
een uitkering van de gemeenten deze op het 
gebruikelijke moment ontvangen. 

Veilige herstart systeem 
De leverancier van het administratiesysteem 
heeft hard gewerkt om het systeem zo snel mo-
gelijk weer te kunnen gebruiken. Het systeem 
kan inmiddels weer veilig gebruikt worden. 
Het getroffen systeem wordt gebruikt voor de 
afhandeling van aanvragen van onder andere 
bijstandsuitkeringen, energietoeslagen en 
aanvragen in het kader van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg.

Dienstverlening weer op niveau en systeem weer veilig in gebruik. 

Verkeersmaatregelen

Jeu de Boules toernooi 
Eijsden 
Van 26 tot en met 28 augustus is er op de 
Vroenhof in Eijsden een Jeu de Boules toernooi. 
Daarom gelden de volgende verkeersmaat-
regelen: van 25 augustus 17.00 tot en met 29 
augustus 12.00 uur is een deel van de Vroenhof 
en de straatzijde van de Vroenhof tussen huis-
nummer 8 en 11 afgesloten. Dit geldt voor alle 
verkeer behalve voor voetgangers.

Bondschuttersfeest 
Noorbeek
Op 28 augustus is het Bondschuttersfeest in 
Noorbeek en zijn er tijdelijke verkeersmaatrege-
len: er geldt van 27 augustus 19.00 tot zondag 
28 augustus 17.00 uur een parkeer- en 
stopverbod aan beide zijden van de Brigida-
straat, Vroelenstraat, 12e Septemberlaan, 
Sint Maartensweg, Schoolstraat, Paviljoenstraat, 
Pley, Dorpstraat, Bovenstraat, Vroelenstraat, 

Rubdelstraat in Noorbeek.
Tijdens het Defilé op 28 augustus is van 14.00 
tot 16.00 uur de volgende route afgesloten voor 
alle verkeer behalve voor voetgangers. 

De route van het Defilé: Brigidastraat, Vroelen-
straat, 12e Septemberlaan, Sint Maartensweg, 
Schoolstraat, Paviljoenstraat, Pley, Dorpstraat, 
Bovenstraat, Vroelenstraat, Rubdelstraat, 
Brigidastraat.

Werk in uitvoering

Kleine onderhouds-
werkzaamheden gen 
In opdracht van de gemeente zijn er binnenkort 
kleine onderhoudswerkzaamheden aan wegen 
in onderstaande kernen. Deze werkzaamheden 
duren gemiddeld een of twee dagen. 

Margraten
• Vanaf 30 augustus, Andreasstraat 4 en 9
• Vanaf 5 september, Boviershof
• Vanaf 5 september, Eijkerstraat 122
• Vanaf 5 september, Hoebesweg

Noorbeek
• Vanaf 29 augustus, Boyeweg
• Vanaf 30 augustus, Kempestraat
• Vanaf 2 september, Bergenhuizen 7
• Vanaf 5 september, Klompestraat 1A

Terhorst
• Vanaf 6 september, Grotestraat

Eijsden
• Vanaf 30 augustus, Basterdikkestraat
• Vanaf 2 september, Hutweg
• Vanaf 5 september, Achter de Lang Haag
• Vanaf 12 september, Bellefleur 
• Vanaf 12 september, Joseph Partounstraat
• Vanaf 12 september, Groenstraat
• Vanaf 12 september, Sterappel 
• Vanaf 13 september, Burgemeester Wijnand-
 straat.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? U 
kunt dan contact opnemen met Patrick Heijnen 
via het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 043 458 8488.

Werk aan de snelweg A2  
Op de A2 tussen aansluiting 56 Gronsveld en 
de Belgische grens zijn binnenkort onderhouds-
werkzaamheden. 

• Maandag 29 augustus: A2 rechts. Van 
 aansluiting 56 Gronsveld richting België van 
 21.00 tot dinsdag 30 augustus 6.00 uur. 
 Reserve datum: maandag 19 september 
 21.00 uur tot dinsdag 20 september 06:00 
 uur.

• Dinsdag 30 augustus: A2 links. Vanuit België 
 richting aansluiting 56 Gronsveld van 21.00 
 uur tot woensdag 31 augustus 05.00 uur. 
 Reserve datum: dinsdag 20 september 21:00 
 uur tot woensdag 21 september 05:00 uur.

Omleiding: verkeer richting België op de A2 
via afrit 56 Gronsveld (A2 HRR) - Köbbesweg - 
Oosterweg - Kloppenbergweg - Emmastraat - 
Groenstraat - Rijksweg - Withuis - N653 (B) - 
Rue d’Artagnan (B) - Schansweg richting 
aansluiting 1 Lixhe (B). En omgekeerd voor de 
rijrichting A2 links vanuit België.


