
Uitgelicht: Kom proeven op de taalmarkt!

Verdere procedure
Bezoek zaterdagmiddag 22 oktober 
de taalmarkt bij het Ursulinenconvent 
in Eijsden. Kom ‘proeven’ aan allerlei 
activiteiten op het gebied van taal. Zoals 
het groot dictee voor volwassenen, het 
streektaal project, spoken word perfor-
mances en zin in koken. Ook ontdek je 
het minibieb project, het taalcafé voor 
anderstaligen en er zijn taalkunstenaars! 
Elkaar ontmoeten, inspireren en begrij-
pen staat centraal tijdens deze middag. 
Daar dient ‘taal’ tenslotte voor. 

Verbinden en versterken
De taalmarkt is onderdeel van de Cittaslow 
maand. Als Cittaslow gemeente vinden we het 

Sinds juni is in het gemeentehuis in 
Margraten de CultuurMuur te bewon-
deren. Sinds vrijdag 7 oktober is de 
nieuwe expositie ‘Kunst met een bood-
schap’ te bezoeken. Maureen Bachaus, 
beleidsmedewerker Kunst & Cultuur, 
vertelt ons meer:

Wat is de CultuurMuur?
“De CultuurMuur is een expositiewand in de 
hal van het gemeentehuis van buiten te be-
wonderen als raamkunst. Aan de binnenzijde 
ontdek je allerlei wetenswaardigheden, foto’s 
én filmpjes. Door QR codes te scannen bekijk 
je leuke vlogs.”

Waarover gaat het nieuwe thema?
“De expositie luidt: ‘Kunst met een bood-
schap’. We gebruiken kunst steeds vaker 
om inwoners, omgeving en streekverhalen 
te verbinden. Of om aandacht te geven aan 
maatschappelijke onderwerpen. Op een 
manier die inspireert, verrast en verrijkt. Deze 
expositie laat inspirerende voorbeelden zien. 
Je ontdekt beschilderde viaducten, kleur-
rijke gebouwen en je maakt kennis met het 
Kunstfietsen project.”

Hoe interactief is deze expositie?
“De expositie is verbonden met een route 
door de gemeente. Je ontdekt bijzondere 
objecten en locaties op je eigen tempo. Per 
fiets, auto of al wandelend. Neem de gratis 
routekaart mee en trek erop uit! De route-
kaart is ook verkrijgbaar bij Visit Zuid-Limburg 
Shops en Servicepunten in Limburg.”  

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.

belangrijk om inwoners, verenigingen en organi-
saties met elkaar te verbinden. Om zo onze 
kwaliteit van leven te versterken. 
Bekijk het programma van de taalmarkt op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws. 

Nieuwe stimuleringsregeling 
afkoppelen hemelwater
Het klimaat verandert. Hier krijgen we allemaal 
mee te maken. Daarom heeft de gemeenteraad 
op 7 juni 2022 een stimuleringsregeling voor 
het afkoppelen van hemelwater vastgesteld. 
Deze regeling helpt voorkomen dat schoon 
water van regen, sneeuw of hagel onnodig in 
het riool terecht komt. Kijk voor meer informatie 
en de voorwaarden op www.eijsden-margraten.
nl/afkoppelenhemelwater. 

Berichten over uw buurt
Wilt u makkelijk en snel regionale en lokale 
bekendmakingen ontvangen? Schrijf u dan in 
voor de gratis e-mailservice bekendmakingen. 
Hiermee ontvangt u besluiten en andere berich-
ten die gemeenten, provincies en waterschap-
pen via Overheid.nl publiceren. U kunt het type 
bericht instellen en van welke organisatie u 
deze berichten wilt ontvangen. Ga naar 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.  

Kort nieuws

In beeld: Maak kennis met onze Cittaslowambassadeurs 

In de Cittaslowmaand oktober staan alle 
Cittaslowambassadeurs klaar om u al het 
goeds uit onze regio te laten zien, proeven en 
ervaren. Maak kennis met: Bemelerhof, 
Puurvandewall, Landgoed Heerdeberg, 
Restaurant Vanille, Stassen Kaas, 
Kazerij Verschuren, Breuster Brouwers, 
’t Breusjterhöfke, Wijndomein Heerenhuys D’r 
Pley, BEEeing Pure, Hoeve Endepoel, 
De Oogstschuur, Slagerij Nuijts, Fruitveiling 
Zuid-Limburg, IJsbaas, Studio Philippi, Puur 
Aroma, HX Hoogcruts, Museum het Ursulinen-
convent, Fietsmaatjes, Erik Stevens Catering, 
Boomkwekerij Rob Frijnts en Slagerij Kusters.
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Conceptbegroting 2023: ‘Goed leven in onzekere tijden’

Op 4 oktober jl. heeft het college van 
burgemeester en wethouders de ge-
meenteraad de conceptbegroting 2023 
aangeboden. In een tijdperk waarin de 
onrust en onzekerheid in de samenleving 
toeneemt, spant het college zich in om 
het huishoudboekje van de gemeente op 
orde te houden.

Dicht bij het leven. Dicht bij 
mensen. Het leven van onze 
inwoners centraal
Het gemeentebestuur heeft binnen vijf 
prioritaire thema’s de ambities vastgelegd in 
het Bestuursakkoord 2022 - 2026. Met het 
aanbieden van deze begroting legt het college 
de inhoudelijke visie van het bestuursakkoord 
voor aan de gemeenteraad. De leidraad bij het 
vertalen van deze ambities in concrete plannen 
is de gemeentelijke missie ‘Dicht bij het leven’. 
Met als motto ‘Goed leven in elke kern’ - de titel 
van het bestuursakkoord - heerst tegelijkertijd 
het besef dat nauwelijks te beïnvloeden 

onzekere tijden en ontwikkelingen deze ambi-
ties zullen beïnvloeden.

Besluit
Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 
dinsdag 4 oktober jl. werd de conceptbegroting
ambtelijk nader toegelicht. Opiniërende 
dialoogvergaderingen vinden plaats op maan-
dag 31 oktober en dinsdag 1 november om 
19.00 uur. Besluitvorming vindt plaats op dins-
dag 8 november om 19.00 uur en donderdag 
10 november om 13.30 uur. 
U kunt het volledige bericht lezen op 
www.eijsden-margraten.nl/nieuws.

Enquête Grenzeloos bocagelandschap

Het landschap van ons Heuvelland lijkt 
veel op het landschap van de Belgische 
Voerstreek en het Land van Herve. De 
hagen en bomenrijen rond weides en 
velden zijn opvallende lijnen die het 
landschap vormen. We noemen dit 
Grenzeloos bocagelandschap (ook wel 
coulissenlandschap genoemd).

Urgente, grensoverschrijdende uitdagingen 
zoals de hoogwaterproblematiek en het 
verdwijnen van typische landschapselementen 
willen wij - Eijsden-Margraten - samen met 
de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals, Voeren, 

Plombières, Aubel en Dalhem meer gezamenlijk 
aanpakken. Met een toekomstige erkenning als 
landschapspark ‘Grenzeloos bocagelandschap’ 
willen we samen lokale inwoners, boeren, 
grondeigenaren en ondernemers helpen om 
goed voor het landschap te zorgen.
Wat maakt dit ‘grenzeloos bocagelandschap’ 
volgens jou uniek? Hoe kunnen we er samen 
goed voor zorgen? Laat het ons 
weten door een korte enquête 
vóór 6 november in te vullen. 
Bezoek onze website 
www.eijsden-margraten.nl/
nieuws of scan de QR-code.

Bekendmaking Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Voornemen opschorting persoonslijst wegens vertrek naar een 
onbekend land:

Naam, voorletters  Geboren   Uitgeschreven per

Akooij, van, D.   10-10-2005  26-09-2022
Abdi, M.    01-07-2004  26-09-2022
AA, van der, N.   26-11-2004  26-09-2022
Bakker, R.R.G.   18-05-2006  26-09-2022
Anthony, A-I.A.   25-07-2007  26-09-2022

Staat uw naam hiernaast of weet u waar deze 
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



Veiligheid is iets wat 24/7 speelt, maar niet 
ieder onderwerp krijgt voldoende aandacht. 
Tijdens deze actieweek wordt er aandacht 
besteed aan de mogelijkheden om criminaliteit 
te voorkomen. Dit jaar is het centrale thema 
gedigitaliseerde/cybercriminaliteit. Beschermen 
ouders hun kinderen voldoende tegen digitale 
criminaliteit? Doe de test op www.beschermen.
crimitest.nl of scan de QR-code.

Week van de Veiligheid

Koninklijke onderscheiding voor professor dr. J.H. Zwaveling

Op woensdag 5 oktober 2022 is profes-
sor dr. Jan Harm Zwaveling uit Cadier 
en Keer benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau. De heer Zwaveling 
ontving deze onderscheiding voor zijn 
grote maatschappelijke impact op het 
gebied van zorg, onderwijs en onder-
zoek. Niet alleen lokaal, maar ook 
(boven)regionaal, landelijk en op het 
gebied van bovenregionale samenwer-
king. 

Professor dr. Zwaveling ontving deze bijzondere 
onderscheiding van burgemeester Marcel 
Delhez van de gemeente Veldhoven vanwege 
zijn inzet voor het ziekenhuis in deze gemeente.

Wetenschap en onderzoek
Prof. dr. Zwaveling heeft zich zijn hele werk-
zame carrière ingezet voor de patiëntenzorg. 
Eerst als hoogleraar intensive care geneeskunde 
bij het Academisch Ziekenhuis in Groningen. 
Daarna werkte hij bij het Maastricht UMC+  
als hoofd van de afdeling Intensive Care, 
hoogleraar intensive care en voorzitter van het 
stafconvent. In 2010 heeft hij de directe patiën-
tenzorg verlaten en de overstap gemaakt naar 
het bestuur van het ziekenhuis in Eindhoven/
Veldhoven.

In 2010 werd de heer Zwaveling lid van de raad 
van bestuur van Máxima MC, een topklinisch 
ziekenhuis in Eindhoven en Veldhoven. Sinds 
1 augustus 2013 is hij voorzitter. Hij heeft 
zich ingezet voor de kwaliteit van zorg aan de 
patiënten in het verzorgingsgebied van Máxima 
MC. Door zich intern sterk te maken voor het 
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, 
het bevorderen van het opleidingsklimaat in 
het ziekenhuis, het stimuleren van innovatie 
en het continu streven naar verbetering van de 
kwaliteit van zorg. Daarnaast heeft hij bijge-
dragen aan het realiseren van samenwerkings-
relaties met zorgpartners in de regio. En aan de 
totstandkoming van bovenregionale samenwer-
kingsrelaties. Dit alles om de kwaliteit van zorg 
aan de patiënten te verbeteren. Maar ook vanuit 
de maatschappelijke opgave waar ziekenhuizen 
voor staan om zorgkosten te reduceren en de 
zorg betaalbaar te houden.

Nevenactiviteiten
De bestuurlijke werkzaamheden en invloeden 
van prof. dr. Zwaveling strekken zich ver uit 
tot buiten de bezoldigde verwachtingen en 
prestaties als voorzitter van de raad van bestuur. 
Met name door al zijn nevenactiviteiten. In de 
omgeving van Eindhoven en Veldhoven heeft 
hij een bijzondere bijdrage geleverd aan de 

regionale ontwikkelingen en samenwerkings-
verbanden op het gebied van zorg, onderwijs 
en onderzoek.

Bijzonder om te vermelden is dat in de zware 
coronaperiode prof. dr. Zwaveling een verbin-
dende rol had met het gemeentebestuur van 
Veldhoven. Mede door zijn medische achter-
grond. Dit is een buitengewone prestatie die 
het voorzitterschap van de raad van bestuur ver 
te boven gaat. De doelen en strategische 
handelingen werden transparant gedeeld en 
besproken in deze moeilijke tijd. Hij had oog 
voor de ontwikkelingen voor de patiënten die 
de optimale zorg vroegen en zorgmedewerkers 
die het zwaar hadden. Door zorgen en dilem-
ma’s te delen wist hij draagvlak te behouden 
voor alle partijen. 

Werk in uitvoering

Herinrichting infrastructuur 
omgeving Kampweg / Keerderweg 

De omgeving rond de Kampweg / Keer-
derweg in Gronsveld is al enige tijd in 
ontwikkeling. Waaronder de realisatie 
van een zorgcomplex van Envida. We 
willen de infrastructuur aansluiten op de 
nieuwe ontwikkelingen. Daarom gaan 
we verhardingen vervangen, rioolonder-
delen en groenvoorzieningen aanleggen. 

Planning 
De werkzaamheden aan de infrastructuur 
starten op 1 maart 2023 en duren ongeveer 
tot en met augustus 2023. De werkzaamheden 
voeren we in fases uit.

Bereikbaarheid
De meeste werkzaamheden vinden plaats 
zonder het algemeen verkeer te hinderen. Ook 
de Keerderweg gaan we vernieuwen en sluiten 
we voor ca. 2 weken af. Doorgaand verkeer is 
in de weken 17 en 18 van 2023 niet mogelijk. 
Dit hebben we met enkele belanghebbenden 
afgestemd. Eind 2022 gaan we dit door middel 
van bebording communiceren.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u 
onze website raadplegen: 
www.eijsden-margraten.nl/werkinuitvoering.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Openbare 
Ruimte. Telefonisch via 043 458 8488 of stuur 
een e-mail naar info@eijsden-margraten.nl. 



Werken in Limburg 7

Wie een Wmo-indicatie van de 
gemeente heeft en wil reizen, re-
serveert een rit bij Omnibuzz: een 
gemeenschappelijke regeling 
van 30 Limburgse gemeenten. 
Omnibuzz zorgt voor het ver-
voer van mensen die hun eigen 
transport niet meer zelfstandig 
kunnen organiseren, zoals oude-
ren, chronisch zieken en mensen 
met een beperking.

De reservering wordt meteen 
uitgezet naar het taxibedrijf in  
de desbetreffende regio.  
Deze manier van werken zorgt 
voor duidelijkheid bij de chauf-
feur én de passagier. 

“Je weet als chauffeur wie je in 
de auto krijgt, terwijl de kans 
groot is dat de klant een ver-
trouwd gezicht achter het stuur 
ziet. Je creëert een band met 
elkaar”, zegt Yvonne van Taxi 

Van Driel (Weert). “Mensen zijn 
ook oprecht blij om jou te zien 
— zeker na zo’n coronaperiode 
waarin onderling contact, zeker 
voor ouderen, vrijwel niet voor-
kwam.”

Variatie
De band met de klant is volgens 
Yvonne de grootste aantrek-
kingskracht van haar werk als 
chauffeur personenvervoer. 
Die chauffeurs zijn hard nodig: 
net als in andere sectoren is er 
ook in het Wmo-vervoer sprake 
van een personeelstekort. De 
concurrentie strijd om nieuwe 
werknemers is hevig, zeker nu 
boodschappen steeds meer on-
line worden besteld en ook door 
een chauffeur aan huis moeten 
worden bezorgd.

“Chauffeurs van supermarkten 
en andere bezorgbedrijven 

missen echter het persoonlijke 
contact met de klant, terwijl dat 
juist het werk zo aantrekkelijk 
maakt”, zegt José van Perso-
nenvervoer Midden Limburg 
(Roermond). “Je weet nooit hoe 
een dag gaat verlopen, want je 
krijgt met allerlei verschillende 
mensen te maken, zowel jong 
als oud.”

Die variatie is voor sommigen 
juist dé reden om voor het 
Wmo-vervoer te kiezen. “Ik was 
eigenlijk al met pensioen, maar 
ik zit tegelijkertijd niet graag 
stil én graag in de auto”, zegt 
Paul van Taxi Nelissen (Cadier 
en Keer). “Toen ik hier een jaar 
geleden aan begon, mocht ik 
kiezen tussen leerlingenvervoer 
en Wmo-vervoer. De afwisseling 
is voor mij een bepalende factor 
geweest om voor het laatste te 
gaan.”

Waardering
De afwisseling is er ook in het 
gesprek met de klant. De een 
praat er lustig op los, de ander 
liever niet en nog een ander valt 
stilletjes in slaap. “Ook dat is een 
compliment”, benadrukt José.
Het gesprek kan luchtig, maar 
kan ook serieus van aard zijn, 
vertelt Paul. “Ik kom regelmatig 
bij een bestralingskliniek voor 
mensen met kanker. De mensen  
die ik daar ophaal zitten in 
een loodzware fase. Op zulke 
momenten ben je meer dan 
een chauffeur alleen. Je bent 
een luisterend oor, iemand aan 
wie de klant zijn of haar verhaal 
kwijt kan — iets dat ze vaak ook 
makkelijker aan een ‘vreemde’ 
vertellen dan aan een naaste of 
familielid.”

“Het is ook ontzettend dankbaar 
werk”, voegt Yvonne toe. “We 

zijn er voor de klant in goede of 
slechte tijden en geven hem of 
haar dat extra beetje service, of 
dat nu een telefoontje vooraf is 
of hulp met de boodschappen 
of rolstoel. Je creëert een band 
met elkaar, dus zorg je ook voor 
elkaar.”

Snuffelstage
Mensen die oren hebben naar 
een functie als chauffeur perso-
nenvervoer mogen probleem-
loos een dag met een chauffeur 
meerijden. “Dat is heel leuk om 
te doen,” zegt José. “Je ervaart 
de praktijk, kunt volop vragen 
stellen en leert meteen de fijne 
kneepjes van het vak.”
Paul sluit zich graag bij deze 
woorden aan. “Rijd een dag mee, 
proef de sfeer en ontdek wat het 
werk zoal inhoudt. Dan zie je net 
wat meer dan wat je op papier 
over de functie leest.”

Een nieuwe dag. Een nieuwe klant. 

Een nieuw verhaal. 

Het werk als chauffeur personen vervoer  

is bij Omni buzz niet alleen ontzettend 

gevarieerd, maar ook belangrijk én 

dankbaar.

“Je creëert in korte tijd een band met  

elkaar, dus zorg je ook voor elkaar.”

Omnibuzz: méér dan van A naar B

Op zoek naar een leuke baan waarin menselijk contact centraal 
staat? Ben jij sociaal, servicegericht en rijd jij graag auto?
Wil jij iets betekenen voor mensen en ook genoeg tijd hebben 
voor andere leuke dingen?

Neem dan contact op met een van onze taxibedrijven via 
https://www.omnibuzz.nl/werken-bij-omnibuzz

Wij betalen je opleiding en de taxipas.

Omnibuzz zoekt 

chauffeurs 
personenvervoer


