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Uitkomsten pilots Verantwoord op weg bekend
HEUVELLAND - De ervaringen en 
de effecten van de eerste vier pi-
lots voor Verantwoord op weg 
uit eind 2021 zijn geanalyseerd. 
Dit is gebeurd op basis van be-
vindingen van politie en buiten-
gewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s), een enquête onder in-
woners en betrokken weggebrui-
kers, ontvangen mails, brieven 
en telefoontjes, inloopbijeen-
komsten en verkeersmetingen. 
Het evaluatierapport is begin 
februari vastgesteld door de col-
leges van de drie gemeenten.
De pilots hebben waardevolle 
inzichten opgeleverd. Aanbe-
volen is om de locaties van de 
pilots in Terziet en de Viergren-
zenweg uit te werken tot defini-
tieve maatregelen en daarbij de 
verkregen aandachtspunten mee 
te nemen. De twee overige pilots 
kunnen maatschappelijk gezien 
op te weinig draagvlak rekenen 
en worden daarom in de huidige 
vorm niet gecontinueerd. Ge-
meenten kunnen zelf de afwe-
ging maken om de pilots op een 
andere manier op te pakken.

Ambitie en uitdaging
Inwoners, recreanten en weg-
gebruikers van het Heuvelland 
hebben een gezamenlijke opgave 
voor duurzame mobiliteit ten 
gunste van verkeersleefbaarheid, 
landschap en economische vita-
liteit. Hoe zorgen we ervoor dat 
we samen verantwoord op weg 
gaan?
In de eerste helft van 2021 is 
door de deelnemers van het par-
ticipatietraject een stip op de ho-
rizon geformuleerd: ‘In 2030 is 
het Heuvelland nog steeds gast-

vriendelijk, authentiek en bour-
gondisch. Naast de hectiek van 
alledag komen we – inwoners, 
dagrecreanten en verblijfstoeris-
ten – hier tot rust, met respect 
voor elkaar. We ontvangen graag 
gasten die deze manier van ‘slow 
living’ waarderen en respecteren. 
We genieten van de fijnschalig-
heid en onze lokale producten 
die op duurzame wijze worden 
geproduceerd. We ondernemen 
innovatief. Kwaliteit in het al-
gemeen en kwalitatief recreëren 
staan voorop. We beschermen 
de kwaliteit van leven voor onze 
inwoners. We handhaven en 
ontwikkelen waardevolle land-
schappen, cultuurhistorie en 
biodiversiteit.’
De drie gemeenteraden hebben 
in juli 2021 groen licht gegeven 
voor een uitvoeringsagenda. 
Hierin staan de eerste duurzame 
maatregelen tot 2030 voor een 
totaalaanpak van (verkeers)leef-
baarheid, landschap en econo-
mische vitaliteit èn voor de uit-
voering van vier pilots voor de 
korte termijn.

Vier pilots
Tussen 1 augustus en 1 novem-
ber 2021 zijn vier pilots uitge-
voerd. Het doel was het vermin-
deren van verkeersoverlast, het 
verbeteren van verkeersleefbaar-
heid en het vergroten van de 
verkeersveiligheid. Aanleiding 
was de dringende roep vanuit 
het participatietraject voor het 
afsluiten van wegen en strenge 
handhaving daarvan. Drie pi-
lots waren bedoeld om ervaring 
op te doen met afsluitingen en 
het meten van de effecten. De 

vierde pilot was bedoeld om de 
verkeersveiligheid van fietsers en 
voetgangers, auto’s en bussen te 
verhogen.

1) Terziet (Gulpen-Wittem) was 
tijdens de pilot gesloten voor ge-
motoriseerd verkeer met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer. 
Van inwoners of omwonende 
zijn weinig negatieve reacties 
ontvangen. De afsluiting leverde 
voor het handhaven ervan geen 
onwerkbare discussies op. Het 
college van Gulpen-Wittem 
heeft besloten om de pilot uit 
te werken tot een definitieve 
maatregel. Er wordt onderzocht 
of de Kuttingerweg (verbinding 
naar Plombières/Sippenaeken) 
ook afgesloten kan worden voor 
doorgaand gemotoriseerd ver-
keer om zo het hele gebied meer 
autoluw te maken.
2) Tijdens de pilot op de Vier-
grenzenweg in Vaals werden 
fietsers voor hun eigen veiligheid 
en die van voetgangers, auto’s en 
bussen met extra attentiebor-
den via een alternatieve route de 
berg af naar het centrum geleid. 
Uit waarnemingen van boa’s 
blijkt dat vooral de inwoners 
zich niet aan de regels houden 
en daardoor onveilige situaties 
veroorzaken. Bewoners hebben 
extra ideeën voorgesteld voor het 
verbeteren van de straatinrich-
ting. Het college van Vaals heeft 
besloten om de pilot uit te wer-
ken tot een definitieve maatregel. 
Er wordt onderzocht of invul-
ling gegeven kan worden aan de 
suggesties 
3) Euverem-Beutenaken (Gul-
pen-Wittem) was tijdens de pi-

lot gesloten voor gemotoriseerd 
verkeer met uitzondering van 
bestemmingsverkeer. Het ver-
keer op de Slenakerweg is tij-
dens de pilot licht afgenomen en 
heeft zich verplaatst naar onder 
andere de Reijmerstokkerdorps-
straat. De toename heeft niet ge-
leid tot een overbelasting van de 
alternatieve routes. Het ontwerp 
en de inrichting van de straat 
zijn geschikt voor meer verkeer. 
Officieel is de N595 en N278 
de doorgaande route. Inwoners 
geven vaak de voorkeur aan de 
Slenakerweg. Deze weg wordt als 
veiligere weg ervaren.
Handhaving was bij deze pilot 
erg lastig. Een uitleg als: “ik ga 
kijken op een adres om te zien 
of dit een leuke vakantiebestem-
ming is voor volgend jaar” en “ik 
wil op een bankje bij de Gulp 
gaan zitten” is al een geldige re-
den om als bestemmingsverkeer 
door te rijden. Een groep bewo-
ners uit Slenaken voelde zich ge-
dupeerd. In een petitie lieten zij 
weten dat zij zich afgesloten van 
de buitenwereld voelden. Ook 
zijn er initiatiefgroepen met ver-
schillende belangen. Sommige 
groepen van bewoners zijn van 
mening dat zij in hun leefomge-
ving geconfronteerd worden met 
de toeristische ontwikkelingen in 
de kern Euverem. Ze vinden dat 
niet alleen inwoners van Beu-
tenaken en Euverem last ervaren 



weekblad d’r Troebadoer nr. 10 | dinsdag 8 maart 20222

VISHANDEL
FRANS ERKENS

Kibbelingen
met saus

450

Hollandse nieuwe
met uitjes

200
3 voor 550

Victoriabaars
per kilo 1795

De gezellige weekmarkt van

Simpelveld
Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

Weekblad d’r Troebadoer is een 
huis-aan-huis blad en wordt 
iedere dinsdag/woensdag 
gratis aangeboden in een oplage 
van 11.000 stuks door uitgever 
TMdesign aan alle bewoners van 
Bocholtz, Eys, Nijswiller, Partij, 
Simpelveld, Ubachsberg, Vijlen, 
Wahlwiller en Wittem.

Advertentie/redactie-adres
-  TMdesign 

Theo Meijer 
Irmstraat 7  
Simpelveld 
06 - 19 86 88 16 
 info@weekbladtroebadoer.nl 
of info@tmdesign.nl

Aanlevertijd tot vrijdag 18.00 
uur. Of na telefonische 
afspraak. Voor info zie ook:
www.weekbladtroebadoer.nl  

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

Gezocht bezorgers
Voor Lemiers en Vaals

Van de redactie
Aan de inhoud van weekblad  
d’r Troebadoer wordt de grootste 
zorg besteed. Toch zijn fouten 
nooit helemaal te voorkomen. 
Daarom neemt de uitgever 
geen verantwoordelijkheid 
voor onvoorziene gevolgen, 
veroorzaakt door fouten in de 
gegevens die door derden 
zijn aangeleverd. Ingezonden 
stukken kunnen ingekort of 
geweigerd worden. Plaatsing wil 
niet zeggen dat de redactie het 
eens is met de inhoud. 
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SIMPELVELD - Wij van SAMEN1, 
een van de 5 partijen die deel-
nemen aan de Simpelveldse ge-
meenteraadsverkiezingen, kon-
den onze ogen niet geloven toen 
wij zagen welke locaties door 
het College van B en W waren 
vastgesteld als stemlokaal voor 
de verkiezingen van 14, 15 en 16 
maart.
In Simpelveld zijn dat er slechts 
2 ( zijn er in het verleden altijd 
minstens drie geweest) en in Bo-
choltz aanvankelijk ook slechts 2. 
En dat in een tijd waarin de in-
woners op allerlei manieren ex-
tra worden opgeroepen om naar 
de stembus te gaan!
Los van het zeer beperkte aantal 
had SAMEN1 ook vraagtekens 
bij de spreiding van de stembu-
reaus: In Simpelveld nota bene 
enkel op de markt in een stemu-
nit (intussen overbodig omdat 
de corona eisen zijn bijgesteld 
door BZK en men dus gewoon 
in het gemeentehuis zou kunnen 
stemmen) en in partycentrum 
Oud Zumpelveld. Twee locaties 
in het centrum van het dorp. 
Dit betekent dat alle stemmers 
van de Huls en van het Hulsveld 
noodgedwongen op pad moeten 
om op de eerder genoemde loca-
ties hun stem uit te brengen.
De oproep om te gaan stem-
men wordt de burgers juist 
op deze manier extra moeilijk 
gemaakt. Het lijkt meer een 
ontmoedigingsbeleid.
Daarbij komt ook nog eens dat 
de stempassen veel te vroeg bij de 

Kritiek op stembureaus  
leidt tot vervoerservice

kiezers zijn bezorgd. Heel goed 
denkbaar dat mensen intussen 
hun stempas zijn kwijtgeraakt. 
Als u snel bent kunt u trouwens 
nog een nieuwe aanvragen.
Juist nu zou het dus extra belang-
rijk zijn om het de kiezer gemak-
kelijker te maken en juist zorg te 
dragen voor meer stembureaus. 
Begrijpt u het nog? Wij niet.
En dan de situatie Bocholtz. 
Stemlokaal 1 in de Sporthal in de 
Wijngracht en stemlokaal 2 in de 
kantine van Sportclub 25. In het 
centrum dus geen stembureau!
Intussen hebben wij van SA-
MEN1 op allerlei manieren 
gepoogd om hier verandering 
in aan te brengen door in Sim-
pelveld het speeltuingebouw in 
het Hulsveld toe te voegen en 
in Bocholtz tegenover de kerk 
Oud Bocholtz in te richten als 
zodanig.

Het College heeft voor wat Bo-
choltz betreft uiteindelijk ge-
hoor gegeven aan onze oproep 
en alsnog deze derde locatie 
toegevoegd.
Helaas heeft men in Simpelveld 
geen extra stembureau toege-
voegd. Maak het de mensen maar 
moeilijk, dan komen ze tenmin-
ste helemaal niet meer stemmen. 
Dat heeft ons doen besluiten om 
een vervoerservice in het leven te 
roepen om de mensen van met 
name het Hulsveld en van de 
Huls voor zover ze daar behoefte 
aan hebben of slecht ter been 
zijn gratis naar een stembureau 
naar keuze te vervoeren tijdens 
de verkiezingsdagen. U kunt 
bellen met 06-14572759 of met 
06-11414349.
SAMEN1 betreurt deze gang van 
zaken nadrukkelijk en roept de 
kiezer op nu extra naar de stem-

Kleintjes

Daken en tuinen
Voor alle dakreparaties, ook 

onderhoud, schoorsteenveger 
en dakgootreinigen. Voor al 
uw tuinonderhoud, bomen, 

snoeien, bestrating en 
grondverzet. Kijk op onze 

website voor meer informatie, 
bellen kan natuurlijk ook

06 - 30 23 36 21 
allroundserviceterlinde.nl

PVC, LAMINAAT, 
PARKET, ECO-KURK

Topkwaliteit
Actie: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl

Nuth – 045 - 511 34 69

UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.

www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie! 

Nuth - 045 - 511 34 69

Gratis Zelf-Verdediging 
Outdoors No Nonsense 

vanaf 15 Jaar 
Bart van Sprew - TraumaCoach 

galaxy003@hotmail.nl

Schildersbedrijf  
met 28 jaar ervaring 

biedt u hoge kwaliteit 
en lage prijzen

* Binnen en buiten schilderwerk-
zaamheden * Behangwerkzaam-
heden * Spuitwerkzaamheden * 
Houtherstel & houtconservering 
werkzaamheden * Vloer coating 
werkzaamheden * Zandstralen 

gevels en diversen * Pleister 
werkzaamheden * Gipsplaten 

plafonds en stucplafonds * 
Renoveren - behandelen - stralen 
van houten meubels * Diversen 
onderhoudsplan. Wij berekenen 
geen voorrij- en advieskosten.
Ervaren en levering van hoog-

waardige kwaliteit. Ook gespeci-
aliseerd in oude verftechnieken. 

Wij bieden u kwaliteit, lage 
prijzen, en garantie. Binnen 24 

uur een offerte met vaste prijzen. 
Bel voor een gratis offerte VGO 

Zuid: 06-10 10 70 60

bus te komen en daarbij even-
tueel gebruik te maken van de 
vervoerservice.
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Koempelmis
LANDGRAAF - 13 Maart 2022 ge-
denken wij in de Heilige Mis 
van 11.00 uur alle verongelukte 
mijnwerkers van de Staatsmijn 
Hendrik zetel Brunssum, 152 on-
dergronds en 24 bovengronds en 
bidden voor hun nabestaanden.
Muzikaal wordt deze heilige Mis 
opgeluisterd door gemengd Koor 

Petrus en Paulus. In bovenge-
noemde mijn hebben twee vre-
selijke rampen plaatsgevonden.
Op 24 maart 1947 vielen 13 
slachtoffers tijdens een brand op 
de 636 meterverdieping
De namen zijn: Johan Jacobs, 
Jan Keulers, Richardus Kremers, 
Cornelis van Roosmalen, Johan 
Valkenberg, Jan Cremers, Willem 
Heugen, Jozef Schmets, Jan Key-

mes, Anton Teunissen, Albertus 
Snijder,  Nic Quaedvlieg en Jo-
han Janssen.
En op 13 juli 1928: 13 doden in 
verband met een mijngas ont-
ploffing in een pijler op de 537 
meterverdieping
Ook mogen wij de slachtoffers 
van de overige mijnen waar ook 
ter wereld en degenen die over-
leden zijn aan de gevolgen van 

de beroepsziekte - stoflongen en 
asbest- of die daar nu nog aan lij-
den niet vergeten.
Plaats van samenkomst: Paro-
chiekerk Petrus en Paulus, Kerk-
plein, Landgraaf (Schaesberg).
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Min. Ruijsstraat 8   6351 CK  Bocholtz   Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl     www.vaessen-partyservice.nl

Onze 
aanbiedingen: 

t/m
zaterdag a.s.

do. vr. za. aanbiedingen 
VERS VLEES

Kogelbiefstuk 100 gr. € 2.65
Mager soepvlees 500 gr. € 6.75
Varkensfricandeau 500 gr. € 6.75
Kophaas 500 gr. € 6.95
Kipfilet 500 gr. € 5.75
VLEESWAREN

Geb. gehakt 100 gr. € 1.29 
Linea cervelaat 100 gr. € 1.99 
Achterham 100 gr. € 2.49
Hoofdkaas bakje € 2.50

di. wo. aanb.

Van dinsdag t/m vrijdag hebben wij 
pauze van 12.30 tot 13.30 uur

kant & klaar 

Gehaktballetjes
in tomatensaus 

500 gr. € 7.25

Kippen ragout 
500 gr. € 7.75

Nasi 
500 gr. € 4.50

Gehakt en/of  
braadworst 

per kg € 7.98
hele week

van het toeristisch recreatief ver-
keer in hun dorp. Ook inwoners 
van Slenaken hebben hier last 
van. Ze willen dat er maatregelen 
in Slenaken worden getroffen. In 
samenwerking met de gemeente 
Gulpen-Wittem gaan de bewo-
ners bekijken welke maatregelen 
zij geschikt vinden voor verkeer 
dat te hard rijdt en geluidsover-
last veroorzaakt.
Gelet op het geringe draagvlak 
voor de pilot heeft het college 
van Gulpen-Wittem besloten de 
pilot niet uit te werken tot een 
definitieve maatregel.
4) De Epenerbaan (Vaals) was 
tijdens de pilot op zaterdag en 
zondag tussen 9.00 en 21.00 uur 
afgesloten voor motoren. Het 
verbod was goed te handhaven. 
Voor de duur van de pilot zijn ex-
tra handhavingsacties ingekocht 
(boa’s) en georganiseerd. De 
reguliere politiecapaciteit is on-
toereikend om structureel deze 
maatregel te kunnen handhaven. 
De afsluitingsmaatregel bleek 
het gedrag van motorrijders die 
te hard rijden en de geluidnor-
men overtreffen niet te beïnvloe-
den. Motorrijders voelden zich 
gediscrimineerd en reden op 
eenzelfde manier door de omlig-
gende kernen van Epen en Vijlen. 
De indruk bestaat dat de afslui-
tingsmaatregel en het handhaven 
daarop onderling negativisme 

juist heeft aangewakkerd.
Gelet op het geringe draagvlak 
en het negatieve effect/benadeeld 
voelen van de pilot heeft het col-
lege van Vaals besloten de pilot 
niet uit te werken tot een defini-
tieve maatregel.

Samenvatting evaluatie pilots
De evaluatie van de vier pilots 
laat opnieuw zien dat verkeers-
leefbaarheid zeer actueel is. Het 
onderwerp is complex, leeft erg 
onder de bevolking en is emo-
tioneel beladen. De ‘stip op de 
horizon’ zoals verwoord in het 
participatieproces dreigt onder 
te sneeuwen door de kritische 
en emotionele reacties op de 
pilots. Communicatie en parti-
cipatie blijven daarom centrale 
aandachtspunten.
De drie pilots met afsluitings-
maatregelen hebben waardevolle 
inzichten opgeleverd, maar ver-
minderen de verkeersoverlast 
te weinig. Handhaving is niet 
de enige en ultieme oplossing. 
Handhaving is het sluitstuk van 
een pakket aan maatregelen (in-
frastructuur, educatie en voor-
lichting) voor spreiding van het 
verkeer en gewenst gedrag.

Vooruitblik 2022
Het projectteam is druk bezig 
met de voorbereidingen voor 
de volgende activiteiten uit de 
uitvoeringsagenda. Zo wordt in 

2022 onder andere gestart met 
Regioregie om in drukkere pe-
riodes en op topdagen overlast 
van verkeer te verminderen door 
reizigersstromen (bezoekers, fo-
renzen, doorgaand verkeer) te 
sturen en het regionale wegennet 
beschikbaar te houden.
Het projectteam heeft ook de 
opdracht gekregen de samen-
werking met Provincie Limburg, 
andere Heuvellandgemeenten, 
politie, Visit Zuid-Limburg, 
LLTB, ANWB en natuurorgani-
saties te intensiveren.
De stuurgroep en de drie colleges 
hebben besloten om de komende 
maanden de tijd te nemen om 
de projectorganisatie door te 
ontwikkelen. Zodat he uitvoe-
ringsprogramma en participa-
tietraject met belanghebbenden 
krachtiger opgepakt kan worden. 
Het vraagstuk van verkeersleef-
baarheid is immers complex. Het 
bijbehorend participatietraject 
omvangrijk. De ambitie hoog. 

En de bemensing van de project-
organisatie is smal.
In de gemeenten Gulpen-Wit-
tem en Vaals is door de gemeen-
teraad nog geen geld beschikbaar 
gesteld voor uitvoering van de 
vervolgaanpak in de tweede helft 
van 2022. Deze gemeenten krij-
gen medio 2022 een raadsvoor-
stel waarin wordt gevraagd om 
de benodigde middelen en capa-
citeit beschik-baar te stellen.

Vervolg van pagina 1:

Blijf Vitaal
BOCHOLTZ - Wandel iedere 3e 
dinsdag van de maand (15 
maart) mee met de SWOBS.
Start om 13.30 uur Op de Boor 
Wilhelminastraat 19 Bocholtz.
Ger Vliegen heeft een 2 uur du-
rende wandeling voor iedereen 
normaal te lopen uitgezet.
De wandeling is gratis en gaat bij 
alle weersomstandigheden door.
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Wij zijn er voor alle kernen!
Gemeenteraads-

verkiezingen
14, 15 of 16 maart
Stem lijst 4
Lokaal ActiefGer 

Seroo
René

de la Haije
Hub

Hodinius
Jari

Boltong
Roger
Frijns

1 2 3 4 5

“Lokaal actief”  
blikt terug…
SIMPELVELD - Maandag 14, dins-
dag 15 en woensdag 16 maart 
zijn er gemeenteraadsverkiezin-
gen en uiteraard is ‘Lokaal Ac-
tief ’ weer één van de partijen die 
hieraan deelneemt. Onze partij 
is al decennialang vertegen-
woordigd in de gemeenteraad, 
de meeste tijd als lokale coalitie-
partij die de verantwoording van 
besturen niet uit de weg gaat, 
maar ook enkele jaren als oppo-
sitiepartij, met een gedegen eigen 
programma en verantwoording 
naar de burgers van Bocholtz 
en Simpelveld. We houden dan 
ook ons verkiezingsprogramma, 
dat in 2018 aan u gepresenteerd 
werd, tegen het licht. Wat is er al-
lemaal gerealiseerd en wat ligt er 
nog op de plank om binnenkort 
gerealiseerd te worden.

5.  Voldoende voorzieningen 
voor senioren

In samenwerking met de woning-
stichting hebben we constant 
aandacht gevraagd voor huisves-
ting voor onze senioren en star-
ters in onze gemeenschap. Dit is 
dan ook vastgelegd in prestatie-
afspraken met diezelfde stich-
ting om tot realisatie te komen. 
Enkele projecten die gerealiseerd 
zijn of nog ontwikkeld worden 
zijn De Baan, de gebiedsontwik-
keling Schilterstraat (goedge-
keurd bestemmingsplan door de 
raad in februari 2022), het I-Dop 
Bocholtz, ontwikkelingen m.b.t. 
het voormalige zorgcomplex 
Bocholtz, enz. Ook hebben onze 
mantelzorgers en jonge mantel-
zorgers onze volledige aandacht.  
Wij zullen hen dan ook constant 
blijven ondersteunen! Ook het 
professionele ouderenwerk en 
de buurthulpdiensten hebben 
op onze steun kunnen rekenen. 
Belangrijk hierbij is ook dat er 
een goede samenwerking is tus-
sen ouderen en jongeren in acti-

viteiten op sport- en spelgebied, 
hetgeen duidelijk waarneembaar 
is in onze gemeenschap. Logisch 
is het dan ook te noemen dat 
wij de benodigde hulpmiddelen 
hiervoor, maar ook voor het zo 
lang mogelijk zelfstandig kun-
nen blijven wonen, volledig on-
dersteunen! Onze senioren heb-
ben een stevig fundament gelegd 
voor onze huidige samenleving. 
Wij waarderen en ondersteunen 
dat dan ook volledig! 

6.  Optimale bereikbaarheid 
voor onze dorpskernen

De bereikbaarheid van onze ker-
nen is natuurlijk enorm belang-
rijk. Vandaar dat wij ons hebben 
ingezet om het openbaar ver-
voer, samen met de vervoerder, 

zo adequaat mo-
gelijk te houden. 
Belangrijk hierbij 
is tevens dat het 
goed onderhou-
den van straten 

en wegen middels een stevig 
onderhoudsplan de volledige 
aandacht heeft. Het behoeft geen 
verder betoog dat dit ook enorm 
belangrijk is voor alle hulpdien-
sten. Toekomstige ontwikkelin-
gen m.b.t. de verbinding met het 
Duitse achterland staan hoog op 
de agenda. Goede bereikbaar-
heid en onderhoud van onze 
kernen is van vitaal belang!

7.  Voldoende recreatiemoge-
lijkheden voor jong en oud

De afgelopen jaren is er zoals 
gewoonlijk aandacht besteed 
aan onze sportaccommodaties 
zowel door onderhoud alsook 
door subsidieverstrekking aan 
de verenigingen. Te denken valt 
aan het jaarlijks onderhoud aan 

LENTEKRIEBELS

Bleijlevens
damesmode
Simpelveld

Panneslagerstraat 15, Simpelveld, 045 544 24 96
dinsdag t/m vrijdag geopend van 10 - 18 uur

zaterdag van 10 - 17 uur, maandag zijn wij gesloten.
Gratis 

parkeren

Nieuwe voorjaarscollectie
is binnen!

sportvelden, het subsidiëren van 
huurprijzen van gymnastiekzaal 
en sporthal, een nieuwe subsidie-
verordening met aandacht voor 
eigen verenigingslokalen en op-
waardering van de subsidiegel-
den voor alle verenigingen van 
gemiddeld 25%. Dit om ook ver-
enigingen die huur moeten gaan 
betalen in horecagelegenheden 
financieel een stukje tegemoet 
te komen. Aan de sociale cohe-
sie binnen onze beide kernen is 
en blijft ons ontzettend veel ge-
legen. Verenigingen vormen het 
cement van onze samenleving!
Ook de professionele instellin-
gen zoals de bibliotheekvoorzie-
ningen in beide kernen alsook 
de Stichting Muziekschool Kerk-
rade hebben en zullen we finan-
cieel blijven ondersteunen. 

Volgende week de laatste drie 
programmapunten van ons ver-
kiezingsprogramma 2018-2022.
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Woensdag - 9 maart
GEHAKTDAG 500 gr € 425

Donderdag - 10 maart 
Vark Saucijs 4 halen, 3 betalen!

WEEKAANBIEDINGEN:
Gemarineerde filetlapjes 4 voor € 7,-
Runder sucadelappen 100 gr € 140

Gehaktballetjes in tomatensaus 500 gr € 5,-
Bapi Pangang 500 gr € 6,-

Tonijnsalade 100 gr € 130

Kartoffelsalade 100 gr € 130

Duo Boterhammenvlees 200 gr € 4,-
Beenhammetje / Roompate

Kloosterplein 2, 6369 AW Simpelveld   (naast Hendriks Bloemen)

SIMPELVELD - Als wethouder heb 
ik jaarlijks het genoegen met 
het college mee te mogen gaan 
als de lintjes worden uitgereikt. 
Het is prachtig aanwezig te mo-
gen zijn als die lintjes eind april 
bij onze burgers belanden. Prak-
tisch iedereen is totaal verrast en 
had nooit gedacht hiervoor in 
aanmerking te komen. De ge-
decoreerde en zijn familie zijn 
terecht heel trots op toegekende 
onderscheiding. Men heeft dan 
ook iets bijzonders gedaan voor 
andere burgers. Niet kort en 
krachtig maar langdurig en even 
krachtig. Belangeloze inzet voor 
anderen geeft men spontaan en 
vrijwillig, juist dat is erg te waar-
deren. Onze gemeenschap heeft 

Uit het leven van wethouder Gulpen, 
deel 15 - Lintje

mensen nodig die zich inzetten 
voor anderen. Onze samenleving 
zal erg verschralen als die vrijwil-
ligers wegvallen.
Vanwege Corona gebeurt de 
uitreiking van het lintje op dit 
moment minder feestelijk en in 
beperkte kring. Jammer, maar 
het was niet anders. In april 2022 
mogen we gelukkig op betere 
vooruitzichten rekenen.
Graag roep ik burgers op in hun 
omgeving uit te kijken naar een 
persoon die voor zo’n onder-
scheiding in aanmerking komt. 
Een lintje is een waardering van 
de hele gemeenschap als dank 
voor de getoonde inzet voor een 
deel van die gemeenschap. Een 
lintje is tevens een ultieme be-
kroning voor de leefbaarheid van 
onze samenleving.

Tot de volgende keer, 
groet Thijs Gulpen

Is uw stoel of bank doorgezakt, 
deze kunnen wij opnieuw voor 
u opvullen. Ook oud of bescha-
digd leer kunnen wij herstellen 

alsof het weer nieuw is. Het 
reinigen van uw stoffen en 

leren meubels. Of alle andere 
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl

06 - 82 94 47 93

Meubels

Weilandje in Bocholtz 
06 -52350419

Te huur

Oekraïne

Stichting TIP!
Vaals e.o. zoekt voor haar 

taallessen Nederlands iemand 
die naast Oekaraiens ook goed 
het Nederlands, Duits of Engels 
beheerst. Dit voor het op gang 
helpen (1-2 dagdelen) van onze 
vrijwilligers voor lessen NL aan 

Oekraiens-taligen. Contact 
stichtingtip@yahoo.com 

Royal Albert servies old country 
roses en Frysia Porselein.

Tel: 06-28926640

Te koop

Volledig ingerichte, ruime,  
vrijstaande woning in  

Simpelveld te huur tot 8 juni.
riadewaard1@outlook.com

Inloopochtend in 
Bibliotheek Gulpen-
Wittem
 
GULPEN-WITTEM - Op maandag-
ochtend kunt u tussen 10.00-
13.00 uur in de bibliotheek te-
recht voor de volgende zaken:
Juridisch advies. Tussen 10.30 
en 11.30 uur is een jurist aan-
wezig om juridische vragen te 
beantwoorden.
Vragen en hulp m.b.t. mantel-
zorg. In de oneven weken is een 
medewerker aanwezig van Tria-
cura, de mantelzorgmakelaar van 
de gemeente Gulpen-Wittem.
Hulp bij het invullen van formu-
lieren. Denk hierbij aan formu-
lieren van de gemeente, UWV, 
aanvraag DigiD, coronapas e.d.
Vragen over digitale apparatuur, 
zoals mobiele telefoons, laptops, 
e-readers, tablets
Taalconsulent: hebt u problemen 
met de Nederlandse taal, hebt u 
een ingewikkelde Nederlandse 
brief ontvangen die u niet goed 
begrijpt of moet u zelf een offi-
ciële brief in het Nederlands op-
stellen? Wij helpen u graag!

Wandeling Wahlwiller
Zondag 13 maart wandeling uit 
Wahlwiller, ook hier vertrek aan 
de kerk om 12.00 uur. De lengte 
van de wandelingen is ongeveer 
10 km. Bijdrage slechts 1 euro.
Opgeven voor de wandeling bij 
Norbert, tel. 06-43582754 of 
043-4504673 

Sportakkoord 
Simpelveld 
SIMPELVELD - Om aanvragen te 
kunnen beoordelen is er jaarlijks 
budget beschikbaar Het sportak-
koord Simpelveld 
In 2020 ondertekenden suppor-
ters uit de gemeente Simpelveld 
het Lokaal Sportakkoord. Het af-
gelopen jaar zorgde het kernteam 
voor voorwaarden om aanvragen 
in te dienen. Aanvragen worden 
betaald uit het uitvoeringsbud-
get. Naast het uitvoeringsbudget 
is er ook servicebudget beschik-
baar. Daar vertelt Adviseur Loka-
le Sport Gaby Spierts meer over. 

Scholing en ontwikkeling
Naast het indienen van aanvra-
gen voor het uitvoeringsbud-
get zijn er ook mogelijkheden 
waarbij sportaanbieders onder-
steund kunnen worden op het 
gebied van scholing en ontwik-
keling. Via de adviseur lokale 
sport kunnen zogenaamde ser-
vices worden aangevraagd. Vaak 
zijn deze kosteloos! Dus ben je 
sportaanbieder in de gemeente 
Simpelveld en wil je meer weten 
over deze services, neem dan ge-
rust contact op met adviseur lo-
kale sport Gaby Spierts via gaby.
spierts@adviseurlokalesport.nl.

‘’Voor de gehele duur van het 
lokale sportakkoord ben ik na-
mens NOC*NSF en NL Actief, 
actief als adviseur lokale sport in 
de gemeente Simpelveld. De ad-
viseur lokale sport is de verbin-
der in het samenbrengen van de 
behoeften van sportaanbieders 
en het toekennen van de juiste 
services. Ik ben lid van het kern-
team Simpelveld en trek samen 
op met de reguliere verenigings-
ondersteuning via sportbonden 
en BAS die zicht hebben op de 
behoeften in relatie tot de ambi-
ties van het lokale sportakkoord‘’.

Enkele voorbeelden van services 
zijn: diverse trainersopleidingen, 
masterclasses en cursussen voor 
bestuursleden of verenigingstra-
jecten die begeleidt worden door 
professionals uit de sport. Zo is 
TC Simpelveld al gestart met een 
verenigingstraject. 

Blijf op de hoogte
Op de hoogte blijven van de ont-
wikkelingen rondom het Sport-
akkoord? Volg alles via de website 
https://www.samenbas.nl/sup 
porterspagina-sportakkoord-
simpelveld/ of via Facebook @
samenbas. Wil je nog supporter 
worden? Dat kan! Neem dan 
contact op met het kernteam via 
info@samenbas.nl. 
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Internet: www.carxpert-joostvancan.nl
E-mail: info@joostvancan.nl

Joost van Can

Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld

v a n  p e r s o n e n a u t o ’ s ,  b e d r i j f s w a g e n  &  c a m p e r s
V e r v a n g e n d  v e r v o e r.

O n d e r h o u d
R e p a r a t i e s

A P K - k e u r i n g
A i r c o s e r v i c e

Maak zelf een afspraak!
Maak direct online (www.carxpert-joostvancan.nl)

een afspraak wanneer het u uitkomt!
Telefoon: 045-5444355
 like ons op FB

Openingstijden:
Ma. t/m do. 12.00 - 23.00

vr.+za. 12.00 - 02.30
zo. 12.00 - 23.00

Oranjeplein 1a, Simpelveld
Friture Oranje PleinFriture Oranje Plein

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

045 - 5446624

KoppelKoppel
menu:menu: 6,-

Openingstijden:	 Dinsdag:		 13.00u	-	18.00u
	 Woensdag:		 13.00u	-	18.00u
	 Donderdag:		 13.00u	-	18.00u
	 Vrijdag:		 10.00u	-	18.00u
	 Zaterdag:		 10.00u	-	17.00u
Vergeet	ons	niet	te	liken	op	Facebook	#	Boerderijwinkel	De	Nieuwe	Leenhof

Boerderijwinkel De Nieuwe Leenhof
Aretsweg 1 - 6351 JX Bocholtz 

 tel. 045-5441464 - mail b.kicken@hetnet.nl

Robert Honings 
lijsttrekker SAMEN1
stelt zich voor…..

SIMPELVELD - Mijn naam is Ro-
bert Honings, 61 jaar jong, ge-
trouwd met Tiny en vader van 5 
kinderen 
Ik woon al mijn hele leven in Bo-
choltz, eerst in de Vlengendaal, 
daarna op de Bocholtzerheide, 
het Bongerdplein, de Emma-
straat, op de Steenberg, Kerke-
veld en de laatste 28 jaar alweer 
in de voormalige discotheek I jen 
Schmidt in de dr. Nolensstraat.
Na mijn voetbalcarrière bij 
Sportclub’25 en VV Huls pro-
beer ik me nog fit te houden met 
hardlopen, mijn ultieme hobby 
en uitdaging. Ik heb al 22 mara-
thons gelopen en veel Europese 
steden hierbij bezocht.

Ik houd van reizen en kom graag 
onder de mensen, zaken op so-
ciaal terrein verdienen dan ook 
mijn extra aandacht.
Spelletjes doen, en vooral kaar-
ten, is ook een grote passie. Enige 
probleem is dat ik niet zo goed 
tegen verlies kan. 
Daarom vind ik het erg fijn, dat 
Samen1, de politieke partij die ik 
vier jaar geleden heb opgericht, 
een steeds grotere partij in Sim-
pelveld gaat worden. 
Ik ben qua beleidsterreinen 
best breed inzetbaar, maar mijn 
voorkeur gaat daarbij speciaal 
uit naar woonbeleid, ruimtelijke 
ordening, milieu, leefomgeving, 
bestemmingsplannen en sport.
Wat ook extra motiveert is dat er 
een prima balans is tussen Sim-
pelveld en Bocholtz. De top 20 
bestaat uit 10 mensen uit Simpel-
veld en 10 uit Bocholtz. Natuur-
lijk ben ik ook erg blij met ons 
team dat met het maximale aan-
tal van 50 kandidaten deelneemt 
aan de komende verkiezingen.
Onze burgers moeten het weer 
voor het zeggen krijgen. 
Jij….wij….Samen1
Samen1Simpelveld -  
LIJST 5 NUMMER 1

Digicafé  
10 maart 2022
 
Hebt u vragen over het gebruik 
van uw mobiele telefoon, tablet, 
laptop of e-reader? Hebt u pro-
blemen met uw mobiele toestel 
en komt u er zelf niet uit? 
Kom gerust langs in Bibliotheek 
Gulpen-Wittem! 
Het eerstvolgende Digicafé is op 
donderdag 10 maart van 15.00-
16.00 uur. Aanmelden is niet no-
dig, u kunt zo binnenlopen.

Algemene Leden 
Vergadering 
Sportclub’25 
BOCHOLTZ - Ten gevolge van de 
aangepaste regelgeving in het ka-
der van de Wet Bestuur en Toe-
zicht Rechtspersonen voldoen de 
huidige statuten van de vereni-
ging niet meer. Inmiddels zijn 
in overleg met notaris en vereni-
gingssponsor Hendriks, Fleuren 
Zuyd nieuwe statuten opgesteld 
welke inmiddels door de KNVB 

zijn goed gekeurd. Het spreekt 
voor zich dat het laatste woord 
aan de Algemene Leden Verga-
dering van de vereniging is. Deze 
bijzondere Algemene Ledenver-
gadering is inmiddels voorbereid 
en zal plaatsvinden op zaterdag 
12 maart aanstaande om 16.30 
uur. Indien niet het voor statu-
tenwijziging vereiste aantal leden 
aanwezig is, wordt de vergadering 
gesloten. Langs deze weg schrij-
ven wij voor dat geval een nieuwe 
Algemene Ledenvergadering uit 
voor 17.00 uur op deze zelfde dag.
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Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld

Telefoon: 045 544 83 83 | www.simpelveld.nl
 

Wachtdienst openbare werken  
(spoed buiten kantooruren) tel: 06‐53503129

2022
week 10

Informatie
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Alleen op afspraak! 
In het gemeentehuis kunt u alleen op afspraak terecht. Er is geen vrije inloop. 

Op werkdagen kunt u bellen om een afspraak te maken: 045-544 83 83.

Bewoners uit de buurt  
Elisabethstraat/Vincentiusstraat 
in Bocholtz opperden in 2021 
het idee om in hun wijk een 
speelvoorziening te realiseren. 
Dit initiatief heeft de gemeente 
opgepakt en samen met de inwo‐
ners is gekeken naar de behoef‐
ten en mogelijkheden. In januari 
van dit jaar is hier een nieuwe 
speelvoorziening gerealiseerd. 
Eerst werd het terrein ingericht, 
later zijn de speeltoestellen 
geplaatst. De laatste werkzaam‐
heden bij de speelplek zijn begin 
februari van dit jaar afgerond, er 
zijn valondergronden aangelegd 
om te voorkomen dat kinderen 
een harde val maken. 

Wethouder Hub Hodinius:  
“Onze gemeente kent diverse 
kindvriendelijke buurten. We vin-
den het belangrijk dat kinderen 
buiten kunnen spelen. Buiten spe-
len is immers belangrijk, buiten 
spelen is gezond. Trouwens het 
is nog leuk ook! Toen de inwo-
ners van de wijk Kerkeveld ons 
benaderden met de vraag om 
een speelvoorziening te plaatsen, 
hebben we dan ook niet getwij-
feld, deze speelplek moest er 
komen! We zijn blij dat dit begin 
2022 gerealiseerd is en dat de 
speeltoestellen met veel enthou-
siasme gebruikt worden!“

Nieuwe speelvoorziening in Kerkeveld/Vincentiusstraat
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Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen is 
het gemeentehuis gesloten op maandag 14, 
dinsdag 15 en woensdag 16 maart. 
Donderdag 17 maart staan wij weer voor u 
klaar. Als u een bezoek wilt brengen aan het 
gemeentehuis kan dat alleen op afspraak. U 
kunt ons daarvoor bellen op 045 - 544 83 83.

E  Voor aangifte van geboorte of overlijden 
is de gemeente telefonisch bereikbaar 

voor het maken van een afspraak:  
045 - 544 83 83.

E  Bij ernstige calamiteiten die gevaar  
opleveren en betrekking hebben op 
openbare werken kunt u ons bellen:  
06 - 53 50 31 29. 

E  Hebt u ondersteuning nodig voor  
kinderen tot 18 jaar? Dan kunt u tijdens 

kantooruren bellen: 06 - 38 75 75 41.   
Buiten kantoortijden kunt u in zeer 
dringende situaties bellen met Crisishulp 
Jeugd Zuid‐Limburg: 043 - 604 57 77.

E  Voor dringende situaties rondom  
volwassenen kunt u tijdens kantoortijden 
bellen met Impuls: 045 545 63 51.  
Buiten kantoortijden belt u met  
De Luisterlijn: 088 - 076 70 00.

Gemeentehuis gesloten op  
maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen 
verplicht voor nieuwe woningen, maar ook 
voor bestaande bouw. Deze nieuwe wetge‐
ving houdt in dat in iedere woning in Ne‐
derland, op elke verdieping waar gewoond 
wordt, een rookmelder moet hangen. 

Rookmelders redden levens
De meeste slachtoffers bij brand vallen 
door het inademen van rook. Als je slaapt, 
ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je 
gehoor werkt nog. Rookmelders zijn dus 
van levensbelang, en niet alleen als je 
slaapt! Hoe sneller je een brand ontdekt, 
des te meer tijd en kans heb je om je huis 
veilig te verlaten. Daarom zijn er door de 
wetgever aanpassingen in het Bouwbesluit 
doorgevoerd, die rookmelders niet alleen 
verplicht stellen voor nieuwbouwwoningen, 
maar ook voor bestaande bouw. 

Keurmerk
Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschil‐
lende soorten en prijsklassen. Kies altijd voor 
een goedgekeurde rookmelder. Het Europese 

keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmel‐
der voldoet aan de noodzakelijke kwaliteits‐
eisen ten aanzien van productinformatie, 
onderhoud, duurzaamheid en milieuaspec‐
ten. Alleen rookmelders met dit keurmerk 
mogen nog worden verkocht. 
We adviseren je om een rookmelder aan te 
schaffen met een batterij met een 10-jarige 
levensduur. Een rookmelder met een batterij 
die meerdere jaren werkt, is bij aanschaf 
wel duurder, maar levert veel gemak omdat 

je niet steeds weer een nieuwe batterij 
hoeft te plaatsen. Bevestigen kan al heel 
gemakkelijk met dubbelzijdige tape of 
magneetstrip.

Onderhoud
Houd de rookmelders goed schoon. Stof 
en vuil kunnen zich zowel aan de buiten‐ 
als aan de binnenkant van de rookmel‐
der ophopen waardoor de sensor in de 
rookmelder vals alarm kan geven of niet 
goed werkt. Maak de rookmelder daarom 
minsten één keer in de maand stofvrij met 
de stofzuiger.

Meer informatie
Rookmelders: www.brandweer.nl/ 
brandveiligheid/rookmelder

Plaatsingsadvies: www.rookmelders.nl  

Brandveiligheid: www.brandweer.nl 

Vragen? Neem contact op via info@brwzl.nl 

Brandweer Zuid-Limburg

Rookmelder verplicht in elke woning

E Portefeuilleverdeling
Waarnemend burgemeester D.W.J. Schneider: 
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding,  
Handhaving Milieu en Bouw‐ en Woningtoezicht, Financiën,  
Dienstverlening, Informatisering en Automatisering, Communicatie, 
Inter‐gemeentelijke Samenwerking, Euregionale zaken

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 
Mobiliteit en Infrastructuur, Milieu en Duurzaamheid,  
Wonen en Ruimtelijke kwaliteit 

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 
Personeel en Organisatie, Werk en Inkomen (Sociale Zaken),  
Volksgezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderenzorg en Sport

Wethouder J.W.H. Hodinius:
Economie, Jeugd‐ en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs,  
Cultuur en Toerisme

E Afspraak maken B&W
  Heeft u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan 

vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers. 
 
 Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.
  Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact  

opnemen met het bestuurssecretariaat.
 
 Dat kan telefonisch via 045 - 544 83 01 of via e‐mail: bestuur@simpelveld.nl
 ‐  u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken  

aan te geven;
 ‐  om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste 

instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
 ‐  na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid  

aan de orde is.
 
 Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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Van 7 maart tot en met 13 maart 2022 zetten 
we in heel Nederland zo'n 30.000 mensen 
die werkzaam zijn in de afvalbranche in het 
zonnetje.  Rd4 doet hieraan mee, want ook 
bij Rd4 werken veel afvalhelden. Zij doen elke 
dag werk dat essentieel is voor een slim ge‐
bruik van afval en grondstoffen en een goed 
draaiende samenleving. Tijdens de Week van 

de Afvalhelden geeft Rd4 extra aandacht aan 
al hun medewerkers, om waardering uit te 
spreken voor hetgeen zij dagelijks doen. De 
afvalinzameling, afvalsortering of reiniging, 
het is werk dat vaak wordt ondergewaar‐
deerd. Het is belangrijk werk dat ertoe doet. 
Voor Rd4 is elke collega een held!
Ook inwoners van Gemeente Simpelveld 

kunnen meedoen door hun waardering of 
dankbaarheid te delen via de website van 
Rd4. Voor kinderen wordt een tekenwedstrijd 
georganiseerd waarmee leuke prijzen zijn 
te winnen. Kijk op www.rd4.nl/afvalhelden 
voor meer informatie.

Rd4 viert de week van de afvalhelden

Komt er glasvezel in gemeente Simpelveld? 
Dat blijft nog even spannend. Het benodigde 
percentage is nog niet helemaal behaald. De 
glasvezelcampagne gaat daarom wat langer 
door. Inwoners krijgen nog t/m 16 maart 
2022 de tijd om zich aan te melden voor 
glasvezel, zonder aansluitkosten. 

Wethouder Wiel Schleijpen 
“Als wethouder van gemeente Simpelveld 
ben ik ervan overtuigd dat glasvezel de toe‐
komst is. Met glasvezel ben je immers beter 
digitaal bereikbaar. Op die manier verster‐
ken we de leefbaarheid in de kernen en het 

buitengebied. Heb je je nog niet aangemeld? 
Doe dat dan voor 16 maart 2022, zodat we 
als gemeente Simpelveld klaar zijn voor de 
toekomst!” 

Inwoners worden persoonlijk  
geïnformeerd 
Alle inwoners van gemeente Simpelveld 
worden binnenkort persoonlijk geïnfor‐
meerd over de verlenging. Na 16 maart 2022 
worden de inwoners geïnformeerd over de 
uitslag. De laatste informatie is ook te vinden 
op gavoorglasvezel.nl

Aanmelden zonder aansluitkosten kan 
nog tot en met 16 maart 2022 
Inwoners van Bocholtz en Simpelveld en het 
buitengebied die zich nog niet hebben aan‐
gemeld, krijgen nog extra tijd om zich alsnog 
aan te melden voor glasvezel bij één van de 
telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden 
Van Nu of Online.nl. Kijk voor meer informa‐
tie op gavoorglasvezel.nl

Glasvezelcampagne in gemeente Simpelveld wordt verlengd

Bij de oplevering van het viaduct Bocholtzer‐
weg‐Kievit is een aantal restpunten vastge‐
steld die de aannemer nog gaat oplossen of 
afwerken. Gezien de weersomstandigheden 
was het werk niet eerder uitvoerbaar. 

De aannemer start op 14 maart met de 
uitvoering van deze werkzaamheden. Deze 
duren tot en met 25 maart, mogelijk korter.  

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren 
wordt in deze periode Kievit voor alle weg‐

gebruikers afgesloten. Aanliggende wonin‐
gen blijven bereikbaar via Prickart of Broek. 
Ondanks dat wij ieder onderhoudsproject 
zorgvuldig plannen, kunnen wij helaas niet 
altijd voorkomen dat u hinder ondervindt van 
de werkzaamheden en/of omleidingsroutes.

Kievit afgesloten 14 tot en met 25 maart
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Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen is 
het gemeentehuis gesloten op maandag 14, 
dinsdag 15 en woensdag 16 maart. 
Donderdag 17 maart staan wij weer voor u 
klaar. Als u een bezoek wilt brengen aan het 
gemeentehuis kan dat alleen op afspraak. U 
kunt ons daarvoor bellen op 045 - 544 83 83.

E  Voor aangifte van geboorte of overlijden 
is de gemeente telefonisch bereikbaar 

voor het maken van een afspraak:  
045 - 544 83 83.

E  Bij ernstige calamiteiten die gevaar  
opleveren en betrekking hebben op 
openbare werken kunt u ons bellen:  
06 - 53 50 31 29. 

E  Hebt u ondersteuning nodig voor  
kinderen tot 18 jaar? Dan kunt u tijdens 

kantooruren bellen: 06 - 38 75 75 41.   
Buiten kantoortijden kunt u in zeer 
dringende situaties bellen met Crisishulp 
Jeugd Zuid‐Limburg: 043 - 604 57 77.

E  Voor dringende situaties rondom  
volwassenen kunt u tijdens kantoortijden 
bellen met Impuls: 045 545 63 51.  
Buiten kantoortijden belt u met  
De Luisterlijn: 088 - 076 70 00.

Gemeentehuis gesloten op  
maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen 
verplicht voor nieuwe woningen, maar ook 
voor bestaande bouw. Deze nieuwe wetge‐
ving houdt in dat in iedere woning in Ne‐
derland, op elke verdieping waar gewoond 
wordt, een rookmelder moet hangen. 

Rookmelders redden levens
De meeste slachtoffers bij brand vallen 
door het inademen van rook. Als je slaapt, 
ruik je niets, je neus werkt niet. Alleen je 
gehoor werkt nog. Rookmelders zijn dus 
van levensbelang, en niet alleen als je 
slaapt! Hoe sneller je een brand ontdekt, 
des te meer tijd en kans heb je om je huis 
veilig te verlaten. Daarom zijn er door de 
wetgever aanpassingen in het Bouwbesluit 
doorgevoerd, die rookmelders niet alleen 
verplicht stellen voor nieuwbouwwoningen, 
maar ook voor bestaande bouw. 

Keurmerk
Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschil‐
lende soorten en prijsklassen. Kies altijd voor 
een goedgekeurde rookmelder. Het Europese 

keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmel‐
der voldoet aan de noodzakelijke kwaliteits‐
eisen ten aanzien van productinformatie, 
onderhoud, duurzaamheid en milieuaspec‐
ten. Alleen rookmelders met dit keurmerk 
mogen nog worden verkocht. 
We adviseren je om een rookmelder aan te 
schaffen met een batterij met een 10-jarige 
levensduur. Een rookmelder met een batterij 
die meerdere jaren werkt, is bij aanschaf 
wel duurder, maar levert veel gemak omdat 

je niet steeds weer een nieuwe batterij 
hoeft te plaatsen. Bevestigen kan al heel 
gemakkelijk met dubbelzijdige tape of 
magneetstrip.

Onderhoud
Houd de rookmelders goed schoon. Stof 
en vuil kunnen zich zowel aan de buiten‐ 
als aan de binnenkant van de rookmel‐
der ophopen waardoor de sensor in de 
rookmelder vals alarm kan geven of niet 
goed werkt. Maak de rookmelder daarom 
minsten één keer in de maand stofvrij met 
de stofzuiger.

Meer informatie
Rookmelders: www.brandweer.nl/ 
brandveiligheid/rookmelder

Plaatsingsadvies: www.rookmelders.nl  

Brandveiligheid: www.brandweer.nl 

Vragen? Neem contact op via info@brwzl.nl 

Brandweer Zuid-Limburg

Rookmelder verplicht in elke woning

E Portefeuilleverdeling
Waarnemend burgemeester D.W.J. Schneider: 
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding,  
Handhaving Milieu en Bouw‐ en Woningtoezicht, Financiën,  
Dienstverlening, Informatisering en Automatisering, Communicatie, 
Inter‐gemeentelijke Samenwerking, Euregionale zaken

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 
Mobiliteit en Infrastructuur, Milieu en Duurzaamheid,  
Wonen en Ruimtelijke kwaliteit 

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 
Personeel en Organisatie, Werk en Inkomen (Sociale Zaken),  
Volksgezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderenzorg en Sport

Wethouder J.W.H. Hodinius:
Economie, Jeugd‐ en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs,  
Cultuur en Toerisme

E Afspraak maken B&W
  Heeft u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan 

vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers. 
 
 Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.
  Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact  

opnemen met het bestuurssecretariaat.
 
 Dat kan telefonisch via 045 - 544 83 01 of via e‐mail: bestuur@simpelveld.nl
 ‐  u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken  

aan te geven;
 ‐  om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste 

instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
 ‐  na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid  

aan de orde is.
 
 Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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E	  Openingstijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.  
Woensdag van 13.30 tot 19.00 uur. 
U kunt alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht. Neem eerst 
telefonisch contact met ons op om een afspraak te plannen, op 
werkdagen kunt u bellen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 
en 17.00 uur (op woensdag tot 19.00 uur). Op vrijdagmiddag zijn we 
telefonisch niet bereikbaar. Bel voor een afspraak 045 - 544 83 83.

E  Wmo-zorgloket  
Voor alle (aan)vragen over de Wmo is het Wmo-loket op werkdagen 
bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 045 - 544 83 83.

E  Belastingloket 
Al uw persoonlijke belastingzaken regelt u via het digitale loket  
www.BsGW.nl. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen  
08.30 uur en 17.00 uur via het nummer 088 - 8 420 420 (lokaal tarief).

E  Jeugd en Gezin Simpelveld-Bocholtz 
Ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar: telefoon 06 - 38 75 75 41 of 
jeugdengezin@simpelveld.nl

E  Klachten en meldingen 
 Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen 
over openbare ruimte kunt u bellen: 045 - 544 83 83 of u gaat naar onze 
website www.simpelveld.nl en klikt op “klachten”. 

E  Meldpunt overlast: voor overlast of zorgen in uw woonomgeving
  Niet voor scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen maar voor 

alles wat met overlast in het sociaal domein te maken heeft. Heeft u 
bijvoorbeeld problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast 
veroorzaken of maakt u zich zorgen over een verward persoon of de 
veiligheid in uw buurt? Voor al dat soort overlastmeldingen belt u de 
gemeente: 045 544 83 83 of stuur een mail naar overlast@simpelveld.nl.

  Wat doet de gemeente met uw melding?
  Onze telefoniste noteert en registreert uw melding en leidt deze door 

naar de benodigde professionals of instantie(s). De gemeente voert indien 
noodzakelijk de regie in het dossier. Uit het totaal aantal registraties 
en de inhoud daarvan kan uiteindelijk de ernst van de situatie afgeleid 
worden. Deze professionals zorgen voor de afhandeling van de klacht/
overlastsituatie. Daarna brengen we ook u op de hoogte van hetgeen er 
met uw melding is gebeurd.

  Buurtbemiddeling
  De beste oplossing is natuurlijk dat u er samen, met degene die overlast 

geeft, uitkomt. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten. Maar 
aanspreken kan heel spannend zijn. Als u er samen niet uitkomt kunt u 
misschien de buurtbemiddeling nog inschakelen.

 
  Spoed? Bel 112
  Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas op 

de eerstvolgende werkdag gezien. Bij acute situaties (ook overdag) altijd 
politie/112 bellen.

Op zaterdag 19 maart 2022 is het zover: 
de Landelijke Opschoondag. Door heel het 
land gaan mensen op pad om de omgeving 
schoner te maken. Help jij ook mee om in 
de gemeente Simpelveld zwerfafval op te 
ruimen? 

Tijdens deze landelijke opruim‐
actie krijgt Nederland een grote 
schoonmaakbeurt. Hoe schoner de 
buurt, hoe meer het uitnodigt om 
het schoon te houden! Het doel is 
het opruimen van zoveel mogelijk 
zwerfafval. 
De gemeente Simpelveld is al een 
aantal jaren actief bezig om de 
hoeveelheid zwerfafval te vermin‐
deren en bovenal te voorkomen. Dit 
doen wij door middel van verschil‐
lende projecten zoals het geven van 
gastlessen op basisscholen, de inzet 
van vrijwilligers die regelmatig in 
hun buurt afval rapen, het com‐
municeren over zwerfafval en het 
faciliteren van opruimacties. 

Wil jij ook bijdragen?
Dat kan! Om mee te doen aan deze 
landelijke opschoonactie kun je je 
aanmelden bij Nederland Schoon, 
via www.nederlandschoon.nl. Op 
deze website kun je een opruimac‐
tie aanmelden, individueel, in een 
groep, of als vereniging. Geen zin 

om een actie op te zetten? Je kunt ook aan‐
sluiten bij een andere aangemelde opruimac‐
tie, ook zichtbaar op de kaart. 

Wat heb je nodig?
Bij de gemeente kun je afvalknijpers, veilig‐

heidshesjes, handschoenen en vuilniszakken 
krijgen om het zwerfafval op te ruimen. Als 
je gebruik wilt maken van deze materialen, 
maak dan een afspraak om je aan te melden 
via 045 544 83 83. Je kunt de materialen dan 
ophalen in het gemeentehuis. De afvalknijper 

krijg je in bruikleen en mag je zolang 
gebruiken als je wilt. 

Vergeet niet een legitimatiebewijs 
mee te nemen naar het gemeente‐
huis. Na het ondertekenen van een 
bruikleenovereenkomst krijg je bo‐
vengenoemde materialen mee naar 
huis. Iedereen die vrijwilligerswerk 
doet voor gemeente Simpelveld is 
automatisch verzekerd bij een onge‐
val of het veroorzaken van schade. 
Het verzamelde afval wordt door de 
buitendienst bij je thuis opgehaald.

Kun je niet op 19 maart? 
Je kunt ook op een andere ma‐
nier helpen! Wist je dat er al veel 
inwoners van de gemeente Simpel‐
veld regelmatig op pad gaan om 
zwerfafval te prikken? Je kunt jouw 
gebied op de kaart van Nederland 
Schoon aanmelden, zo zien andere 
inwoners die ook vaker zwerfafval 
willen gaan opruimen in welk ge‐
bied jij actief bent. Voor materialen 
kun je de gemeente bellen via 045 
544 83 83.

Kom in actie tijdens de landelijke opschoondag 2022
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E Belangrijke telefoonnummers
 Alarmnummers
  Alarmnummer Ambulance/ 

Brandweer/Politie 112
 In niet-levensbedreigende situaties
 Brandweer 0900 09 04
 Politie  0900 88 44
 Dierenambulance  088 811 3510
 Huisartsen Oost. Z.‐Limburg (045) 577 88 44 
   Voor spoedgevallen na 17.00 uur  

en in weekend en op feestdagen

 Gemeentehuis (045) 544 83 83
 Wachtdienst openbare werken 
 (spoed buiten kantooruren) 06 53 50 31 29

E Overige belangrijke telefoonnummers
 M. (Meld misdaad anoniem) 0800 70 00
 Storingsnummers
 Nationaal storingsnummer 
  gas en stroom 0800 90 09
 Kabel (€ 0,10/min.)  0900 18 84
 Water  043 3090909
 Telefonische hulpdiensten
 Kindertelefoon (gratis)  0800 04 32
 Korrelatie (€ 0,15/min.) 0900 14 50
 Sensoor (€ 0,05/min.) 0900 07 67
 Veilig Thuis 0800 20 00
 De Luisterlijn 088 0767 000

Op de dag van de stemming 16 maart, orga‐
niseren wij een verkiezingsavond. Hiervoor 
nodigen wij u van harte uit. Vanaf 21.30 uur 
bent u welkom bij café/zaal Oud‐Zumpelveld 
om samen de voorlopige verkiezingsuitslagen 
op partijniveau te volgen. 

Een dag na de verkiezingen wordt ook de 
(voorlopige) uitslag op kandidaat niveau 
bekend gemaakt.
Adres:  Oud‐Zumpelveld, Irmstraat 23,  

6369 VL Simpelveld.

Verkiezingsavond  
op de dag van de stemming

Op maandag 21 maart 2022 maakt het 
centraal stembureau de definitieve lijst be‐
kend met de namen van de gekozen nieuwe 
gemeenteraadsleden. Deze bekendmaking 
gebeurt op 21 maart om 10.00 uur tijdens 
een openbare zitting van het centraal stem‐
bureau.
Aanwezigen kunnen in deze openbare zitting 
eventuele bezwaren inbrengen over het 
verloop van de stemming of de optelling van 
de stemmen. Het centraal stembureau neemt 

deze bezwaren op in het proces‐verbaal 
zodat de gemeenteraad er kennis van kan 
nemen wanneer zij de geldigheid van de 
verkiezing beoordelen. Tegen de vaststelling 
van de verkiezingsuitslag door het centraal 
stembureau is geen beroep mogelijk. De 
gemeente publiceert het proces‐verbaal op 
internet.
De openbare zitting van het centraal stembu‐
reau is te volgen via een Teams verbinding.
Tijdens de zitting heeft u de mogelijkheid om 

eventuele bezwaren kenbaar te maken. Als u 
online aanwezig wilt zijn, dan ontvangen wij 
graag uiterlijk 17 maart 2022 voor 17.00 uur 
uw aanmelding. U kunt zich aanmelden door 
uw naam en telefoonnummer door te geven 
via verkiezingen@simpelveld.nl.
U ontvangt maandagochtend een e‐mail met 
informatie op welke wijze u uw bezwaar ken‐
baar kunt maken tijdens de zitting, inclusief 
de link naar de Teams verbinding.

21 Maart 2022 digitale openbare zitting gemeenteraadsverkiezingen

Gevonden voorwerpen
In februari 2022 zijn de volgende voorwer‐
pen bij de gemeente Simpelveld in bewaring 

gegeven of kenbaar gemaakt dat ze gevon‐
den zijn:

Zaaknummer Gevonden voorwerp Waar
  9975 1 Sleutel aan een hanger Haembuckersstraat hoek Verzetstraat 
10827 Kindermountainbike Markt thv. Action
11597 Kleine sleutel aan label Marktstraat thv. Vensterbank Aldi

Denkt u de rechtmatige eigenaar te zijn, dan 
kunt u tijdens werkdagen bellen om een 
afspraak te maken.
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E	  Openingstijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.  
Woensdag van 13.30 tot 19.00 uur. 
U kunt alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht. Neem eerst 
telefonisch contact met ons op om een afspraak te plannen, op 
werkdagen kunt u bellen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 
en 17.00 uur (op woensdag tot 19.00 uur). Op vrijdagmiddag zijn we 
telefonisch niet bereikbaar. Bel voor een afspraak 045 - 544 83 83.

E  Wmo-zorgloket  
Voor alle (aan)vragen over de Wmo is het Wmo-loket op werkdagen 
bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 045 - 544 83 83.

E  Belastingloket 
Al uw persoonlijke belastingzaken regelt u via het digitale loket  
www.BsGW.nl. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen  
08.30 uur en 17.00 uur via het nummer 088 - 8 420 420 (lokaal tarief).

E  Jeugd en Gezin Simpelveld-Bocholtz 
Ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar: telefoon 06 - 38 75 75 41 of 
jeugdengezin@simpelveld.nl

E  Klachten en meldingen 
 Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen 
over openbare ruimte kunt u bellen: 045 - 544 83 83 of u gaat naar onze 
website www.simpelveld.nl en klikt op “klachten”. 

E  Meldpunt overlast: voor overlast of zorgen in uw woonomgeving
  Niet voor scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen maar voor 

alles wat met overlast in het sociaal domein te maken heeft. Heeft u 
bijvoorbeeld problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast 
veroorzaken of maakt u zich zorgen over een verward persoon of de 
veiligheid in uw buurt? Voor al dat soort overlastmeldingen belt u de 
gemeente: 045 544 83 83 of stuur een mail naar overlast@simpelveld.nl.

  Wat doet de gemeente met uw melding?
  Onze telefoniste noteert en registreert uw melding en leidt deze door 

naar de benodigde professionals of instantie(s). De gemeente voert indien 
noodzakelijk de regie in het dossier. Uit het totaal aantal registraties 
en de inhoud daarvan kan uiteindelijk de ernst van de situatie afgeleid 
worden. Deze professionals zorgen voor de afhandeling van de klacht/
overlastsituatie. Daarna brengen we ook u op de hoogte van hetgeen er 
met uw melding is gebeurd.

  Buurtbemiddeling
  De beste oplossing is natuurlijk dat u er samen, met degene die overlast 

geeft, uitkomt. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten. Maar 
aanspreken kan heel spannend zijn. Als u er samen niet uitkomt kunt u 
misschien de buurtbemiddeling nog inschakelen.

 
  Spoed? Bel 112
  Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas op 

de eerstvolgende werkdag gezien. Bij acute situaties (ook overdag) altijd 
politie/112 bellen.

Op zaterdag 19 maart 2022 is het zover: 
de Landelijke Opschoondag. Door heel het 
land gaan mensen op pad om de omgeving 
schoner te maken. Help jij ook mee om in 
de gemeente Simpelveld zwerfafval op te 
ruimen? 

Tijdens deze landelijke opruim‐
actie krijgt Nederland een grote 
schoonmaakbeurt. Hoe schoner de 
buurt, hoe meer het uitnodigt om 
het schoon te houden! Het doel is 
het opruimen van zoveel mogelijk 
zwerfafval. 
De gemeente Simpelveld is al een 
aantal jaren actief bezig om de 
hoeveelheid zwerfafval te vermin‐
deren en bovenal te voorkomen. Dit 
doen wij door middel van verschil‐
lende projecten zoals het geven van 
gastlessen op basisscholen, de inzet 
van vrijwilligers die regelmatig in 
hun buurt afval rapen, het com‐
municeren over zwerfafval en het 
faciliteren van opruimacties. 

Wil jij ook bijdragen?
Dat kan! Om mee te doen aan deze 
landelijke opschoonactie kun je je 
aanmelden bij Nederland Schoon, 
via www.nederlandschoon.nl. Op 
deze website kun je een opruimac‐
tie aanmelden, individueel, in een 
groep, of als vereniging. Geen zin 

om een actie op te zetten? Je kunt ook aan‐
sluiten bij een andere aangemelde opruimac‐
tie, ook zichtbaar op de kaart. 

Wat heb je nodig?
Bij de gemeente kun je afvalknijpers, veilig‐

heidshesjes, handschoenen en vuilniszakken 
krijgen om het zwerfafval op te ruimen. Als 
je gebruik wilt maken van deze materialen, 
maak dan een afspraak om je aan te melden 
via 045 544 83 83. Je kunt de materialen dan 
ophalen in het gemeentehuis. De afvalknijper 

krijg je in bruikleen en mag je zolang 
gebruiken als je wilt. 

Vergeet niet een legitimatiebewijs 
mee te nemen naar het gemeente‐
huis. Na het ondertekenen van een 
bruikleenovereenkomst krijg je bo‐
vengenoemde materialen mee naar 
huis. Iedereen die vrijwilligerswerk 
doet voor gemeente Simpelveld is 
automatisch verzekerd bij een onge‐
val of het veroorzaken van schade. 
Het verzamelde afval wordt door de 
buitendienst bij je thuis opgehaald.

Kun je niet op 19 maart? 
Je kunt ook op een andere ma‐
nier helpen! Wist je dat er al veel 
inwoners van de gemeente Simpel‐
veld regelmatig op pad gaan om 
zwerfafval te prikken? Je kunt jouw 
gebied op de kaart van Nederland 
Schoon aanmelden, zo zien andere 
inwoners die ook vaker zwerfafval 
willen gaan opruimen in welk ge‐
bied jij actief bent. Voor materialen 
kun je de gemeente bellen via 045 
544 83 83.

Kom in actie tijdens de landelijke opschoondag 2022
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 Markt 16‐03‐2022 Markt 1 

 Café / Partycentrum Oud-Zumpelveld  16-03-2022 Irmstraat 23 

 Sporthal Bocholtz  16‐03‐2022 Wijngracht 9 
  
 Café Oud Bocholtz 16-03-2022 Pastoor Neujeanstraat 11 
 
 Kantine Sportclub 25 Bocholtz 16-03-2022 Aretsbosweg 13  

We onderzochten een mogelijke locatie op de Huls. Deze voldoet niet aan de eisen voor een stemlocatie gesteld door het ministerie.

Stemmen op woensdag 16 maart 
De volgende stembureaus zijn op woensdag 16 maart geopend van 07.30 tot 21.00 uur:

Stemlocaties gemeente Simpelveld

Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart
Om drukte bij de stemlokalen zoveel mogelijk te voorkomen is 
het mogelijk om vervroegd te stemmen op maandag 14 en dins‐
dag 15 maart, tussen 07.30 en 21.00 uur. Deze stembureaus zijn 
voor alle kiezers toegankelijk, maar vooral bedoeld voor kiezers 
die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. 
Op 14 en 15 maart zijn de volgende stemlocaties open voor 
vervroegd stemmen:

E  Markt 1 Simpelveld (tijdelijke unit)
E   Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9 (kleine gymzaal, via 

nooduitgang achterzijde)

De openbare stemopneming van deze vervroegd stemmen stem‐
bureaus zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2022 om 09.30 
uur in het gemeentehuis, Markt 1, 6369 AH, Simpelveld.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
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E  Kennisgeving verlenging beslis-
termijn, wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethou‐
ders van Simpelveld maakt bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlen‐
gen met een termijn van maximaal 6 weken:

E  Voor:  het uitbreiden van de Plus super‐
markt en het verbouwen van een 
commerciële ruimte en 2 apparte‐
menten.

 Locatie:  Kloosterplein 27, 6369 AW en 
Marktstraat 6‐8, 6369 AG te 
Simpelveld

 Dossiernummer: 2021‐031249

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit 
besluit is 8 april 2022 de nieuwe uiterste 
beslisdatum.

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht, reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders 
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen om‐
gevingsrecht vergunning hebben verleend:

E Voor:  Wijzigen gebruik begane grond 
  Locatie:  Dr. Nolensstraat 17  

te 6351 GL Bocholtz
 Verzenddatum: 16 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐002315

E Voor: Het aanpassen van een talud 
  Locatie:  Waalbroek 50  

te 6369 TE Bocholtz
 Verzenddatum: 23 februari 2022
 Dossiernummer: 2021‐025554

E Voor:  het legaliseren van een bloemen‐
winkel en het wijzigen van een   
gevel pui 

  Locatie:  Wijngracht 7a te  
6351 HJ Bocholtz

 Verzenddatum: 22 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐000526

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van verzending 
daarvan bezwaar maken, door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel‐

veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg 
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐
mond. Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden getroffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt 
door de griffie van de rechtbank geïnfor‐
meerd over de hoogte van het griffierecht en 
de wijze van betaling.

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twitter, Facebook
en Instagram

Officiële bekendmakingen en mededelingen
E  Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders 
van Simpelveld maakt bekend dat zij de vol‐
gende aanvragen voor een omgevingsvergun‐
ning, waarbij de reguliere voorbereidingspro‐
cedure van toepassing is, hebben ontvangen:

E Voor: Verbouwing woonhuis
  Locatie:  Oranjeplein 3c  

te 6369 VD Simpelveld
 Datum ontvangst: 13 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐007235

E Voor: Tuinaanleg
 Locatie:  Houbiersstraat 10  

te 6369 CC Simpelveld
 Datum ontvangst:15 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐007707

E Voor: Schuilplek
 Locatie: Vlengendaal ongenummerd
 Datum ontvangst: 16 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐008273

E Voor: Warmtepomp
  Locatie:  Pannisserweide 48  

te 6369 GW Simpelveld
 Datum ontvangst: 17 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐008333

E Voor:  Vervangen balustrade en  
poortkozijn

  Locatie: Deus 11 te 6369 GA Simpelveld
 Datum ontvangst: 18 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐008599

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 
vergunningen kunt u in dit stadium geen 
bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 
mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 
het college van burgemeester en wethouders 
een beslissing op de vergunningaanvraag 
heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan 
gebeld worden met de afdeling Dienstverle‐
ning, telefoon 045‐5448383.
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Dorpstraat 18 | Simpelveld | T 06 8330 1800
www.schoenmakerijschijns.nl

Gun schoenen een 2e ronde, 
weggooien is zonde!

SCHOENMAKERIJ SINDS 1943

i n g e z o n d e n  1i n g e z o n d e n  1

Wat doen de politieke partijen 
in de gemeente Simpelveld 
volgens hun verkiezingspro-
gramma’s voor de OUDEREN?

Nu de regeringspartijen, ja 
ook het Christen Democratisch 
Appèl en de Christen Unie, de 
AOW-ers los willen koppelen 
van de samenleving is het inte-
ressant hoe de lokale partijen in 
Simpelveld hier tegenover staan.
Simpel tegenwoordig toch, even 
de websites bekijken van de des-
betreffende partijen en klaar.
Burgerbelangen heeft zelfs 
in 2022 nog geen website 
en alleen een vermelding 
op Facebook, maar geen 
verkiezingsprogramma;
Lokaal Actief: meldt in hun 
programma ‘voorzieningen 
senioren’:
Aandacht voor mantelzorg, vrij-
willigers en ondersteunen van 
professioneel ouderenwerk; aan-
dacht voor ouderen (Rode Beuk/
Op de Boor) door een gevarieerd 
aanbod aan activiteiten en ont-
moetingsbijeenkomsten. Tevens 
aandacht voor het bereiken van 
de eenzame ouderen.
SAMEN 1 wil werken aan een 

seniorvriendelijke gemeente. 
SAMEN 1 wil het omzien naar 
elkaar en het voorkomen van 
eenzaamheid versterken door het 
benoemen van senior-buddy’s, 
een project waarbij buurt-
bewoners op vrijwillige basis 
ouderen informeel begeleiden 
en ondersteunen. De ouderen 
betrekken bij wensen, maar ook 
bij noodzakelijke bezuinigingen, 
zodat de leefbaarheid overeind 
blijft. Ervoor zorgdragen dat de 
ouderenorganisaties een goede 
gesprekspartner zijn. Herstel en 
waardering in deze post-corona 
is ook voor ouderen van groot 
belang voor het herkrijgen van 
vitaliteit en voor een aantrek-
kelijk vrijwilligersklimaat. Toe-
gankelijk en betaalbaar vervoer 
is een must. Veilige wegen en 
voetpaden zijn van belang. Ont-
moetingsplekken voor ouderen 
zowel binnen als buiten dienen 
te worden gewaarborgd. 
Leefbaar Simpelveld: geen 
verkiezingsprogramma speciaal 
voor AOW-ers!
CDA Simpelveld: heeft zelfs 
in 2022 nog geen website 
en alleen een vermelding 
op Facebook, maar geen 
verkiezingsprogramma!

Matthijs Ingwersen

HEUVELLAND - Ben je 70 jaar of 
ouder of heb je een verminderde 
weerstand? Dan krijg je binnen-
kort een uitnodiging voor een 
herhaalprik tegen corona (2e 
booster). Deze prik moet de be-
scherming tegen het coronavirus 
weer op peil brengen. Je krijgt drie 
maanden na je laatste coronavac-
cinatie een uitnodiging. Mensen 
die meer risico lopen om ernstig 
ziek te worden als zij besmet wor-
den met het coronavirus, krijgen 
binnenkort een uitnodiging voor 
een herhaalprik. Maar wat is dat 
eigenlijk? En wie lopen er precies 
meer risico? In dit artikel worden 
vier belangrijke vragen over de 
herhaalprik beantwoord.

1.  Wat is de herhaalprik tegen 
corona?

Om de effectiviteit van de basis-
serie (de eerste en tweede vac-
cinatie) weer op peil te brengen 
zijn alle volwassenen de afgelo-
pen maanden uitgenodigd voor 
een extra vaccinatie, de booster-
prik. Vanaf nu wordt dit de ‘her-
haalprik tegen corona’ genoemd. 
De herhaalprik tegen corona is 
een extra prik die ervoor zorgt 
dat je weer beter tegen het co-
ronavirus beschermd bent. De 
bescherming van de boostervac-
cinatie neemt na verloop van tijd 
af. De groepen die nu worden 
uitgenodigd voor de herhaalprik 
tegen corona hebben als eersten 
de booster ontvangen, waar-
door de bescherming bij hen het 
meest is afgenomen.

2.  Voor wie is de herhaalprik 
tegen corona?

Je kan een herhaalprik tegen co-
rona krijgen als je 70 jaar of ou-
der bent of in een verpleeghuis 
woont. Ook als je het syndroom 
van Down of een ernstige im-
muunstoornis hebt, kan je de 
herhaalprik tegen corona krijgen. 
De mensen die de uitnodiging 

Herhaalprik tegen corona voor 70-plussers en 
mensen met een verminderde weerstand

voor de herhaalprik krijgen, lo-
pen een groter risico op ernstige 
ziekte als zij besmet raken met 
het coronavirus. De Gezond-
heidsraad vindt een herhaalprik 
voor andere groepen op dit mo-
ment nog niet nodig. Minister 
Ernst Kuipers van VWS heeft 
dat advies overgenomen. In de 
tweede helft van maart wordt 
gekeken of meer mensen uitge-
nodigd moeten worden voor een 
herhaalprik.

3.  Wanneer kan je geprikt 
worden?

Als je in aanmerking komt, 
ontvang je drie maanden na je 
laatste coronavaccinatie de uit-
nodiging voor de herhaalprik. 
De eerste mensen hebben al een 
uitnodiging ontvangen. Het prik-
ken is gestart in de week van 28 
februari.

4.  Hoe word je uitgenodigd en 
door wie word je geprikt?

Als je 70 jaar of ouder bent krijg, 
je een uitnodigingsbrief en kan je 
online of via de telefoon een af-
spraak maken om je te laten prik-
ken bij de GGD. Als het niet lukt 
om naar een GGD-locatie te gaan 
kan je, in overleg met de huisarts, 
ook thuis worden geprikt. Bewo-
ners van instellingen krijgen de 
herhaalprik tegen corona via de 
eigen medische dienst van de in-
stelling of de GGD. Mensen met 
het syndroom van Down krijgen 
de uitnodiging voor de herhaal-
prik tegen corona van hun huis-
arts. Vervolgens kunnen zij de 
herhaalprik krijgen bij de GGD 
of in de instelling waar ze wonen.
Meer weten over de herhaalprik? 
Kijk dan op www.coronavacci 
natie.nl of bel naar 0800-1351.

i n g e z o n d e n  2i n g e z o n d e n  2
Der vuurletste
Als voorlaatste van lijst 4
Een stemmen kanon ben ik 
nooit geweest op lijst 4. Gewoon 
beetje bijdragen aan continuï-
teit (de afgelopen meer dan 20 
jaar) want die is er de afgelopen 
jaren geweest met lijst 4. Je kunt 
zeggen wat je wilt Simpelveld 
is gezond. Er zijn echter nu 
mensen/partijen die het anders 
gaan doen, ben benieuwd. Ik 
vraag mij af welke knoppen 
die er zijn voor de gemeente 
om beleid te maken waar aan 
je nu gaat draaien anders dan 
de afgelopen jaren. Beter is 
samenwerken.
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E  Kennisgeving verlenging beslis-
termijn, wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethou‐
ders van Simpelveld maakt bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlen‐
gen met een termijn van maximaal 6 weken:

E  Voor:  het uitbreiden van de Plus super‐
markt en het verbouwen van een 
commerciële ruimte en 2 apparte‐
menten.

 Locatie:  Kloosterplein 27, 6369 AW en 
Marktstraat 6‐8, 6369 AG te 
Simpelveld

 Dossiernummer: 2021‐031249

De beslistermijn wordt verlengd. Door dit 
besluit is 8 april 2022 de nieuwe uiterste 
beslisdatum.

E  Kennisgeving beschikking wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht, reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders 
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen om‐
gevingsrecht vergunning hebben verleend:

E Voor:  Wijzigen gebruik begane grond 
  Locatie:  Dr. Nolensstraat 17  

te 6351 GL Bocholtz
 Verzenddatum: 16 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐002315

E Voor: Het aanpassen van een talud 
  Locatie:  Waalbroek 50  

te 6369 TE Bocholtz
 Verzenddatum: 23 februari 2022
 Dossiernummer: 2021‐025554

E Voor:  het legaliseren van een bloemen‐
winkel en het wijzigen van een   
gevel pui 

  Locatie:  Wijngracht 7a te  
6351 HJ Bocholtz

 Verzenddatum: 22 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐000526

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de 
verzenddatum gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het 
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de 
beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van verzending 
daarvan bezwaar maken, door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het college van 
burgemeester en wethouders van Simpel‐

veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een 
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg 
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐
mond. Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
worden getroffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt 
door de griffie van de rechtbank geïnfor‐
meerd over de hoogte van het griffierecht en 
de wijze van betaling.

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twitter, Facebook
en Instagram

Officiële bekendmakingen en mededelingen
E  Ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning 

Het college van burgemeester en wethouders 
van Simpelveld maakt bekend dat zij de vol‐
gende aanvragen voor een omgevingsvergun‐
ning, waarbij de reguliere voorbereidingspro‐
cedure van toepassing is, hebben ontvangen:

E Voor: Verbouwing woonhuis
  Locatie:  Oranjeplein 3c  

te 6369 VD Simpelveld
 Datum ontvangst: 13 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐007235

E Voor: Tuinaanleg
 Locatie:  Houbiersstraat 10  

te 6369 CC Simpelveld
 Datum ontvangst:15 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐007707

E Voor: Schuilplek
 Locatie: Vlengendaal ongenummerd
 Datum ontvangst: 16 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐008273

E Voor: Warmtepomp
  Locatie:  Pannisserweide 48  

te 6369 GW Simpelveld
 Datum ontvangst: 17 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐008333

E Voor:  Vervangen balustrade en  
poortkozijn

  Locatie: Deus 11 te 6369 GA Simpelveld
 Datum ontvangst: 18 februari 2022
 Dossiernummer: 2022‐008599

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde 
vergunningen kunt u in dit stadium geen 
bezwaar of zienswijzen indienen. Deze 
mogelijkheid bestaat pas op het moment dat 
het college van burgemeester en wethouders 
een beslissing op de vergunningaanvraag 
heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan 
gebeld worden met de afdeling Dienstverle‐
ning, telefoon 045‐5448383.
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PARTIJ - Op zaterdag 19 maart 
is het Landelijke Opschoondag. 
Plastic in de zee is een groot mili-
euprobleem. Maar de zee begint 
via de beken ook hier bij ons! 
Het Kernoverleg Partij-Wittem 
en IVN Heuvelland nemen het 
initiatief om dit probleem aan te 
pakken. Helpt u ook om in Partij 
en Mechelen de Geul en andere 
beken op te schonen? U kunt van 
10.00 tot 13.00 uur meedoen. 
Wilt u deelnemen, meldt u dan 
uiterlijk 13 maart aan. In Partij 
kan dat via info@partijwittem.
nl . In Mechelen via monique-
hermans@kpnplanet.nl .
Hoge laarzen aantrekken is han-
dig. Vuilniszakken, handschoe-
nen, afvalgrijpers en waadbroe-

Beken en bermen schoonmaakactie  
in Partij en Mechelen

ken worden verstrekt. Om 13.00 
uur worden op de centrale pun-
ten soep en broodjes geserveerd 
om de verbruikte energie weer 
aan te vullen en gezellig samen 
te zijn.
We nemen behalve de beken ook 
(weg)bermen mee. Waterschap 
Limburg ondersteunt de actie. 
Plastic zwerfvuil dat door de 
wind in onze Geul of andere be-
ken terecht komt, komt daar niet 
meer uit. Via de rivieren komt 
het afval in de oceanen terecht 
waar het de zogenaamde ´plas-
tic soep´ vormt. Een milieupro-
bleem waarvan de enorme om-
vang steeds duidelijker wordt! 
Gelukkig kunnen we er zelf iets 
aan doen!
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BurgerBelangen, 
Lijst 1 no. 7 - Bert Loo

SIMPELVELD - Ruim 35 jaar was 
ik actief in de Simpelveldse po-
litiek, waarvan 23 jaar als ge-
meenteraadslid en 13 jaar als 
fractievoorzitter voor de fractie 
BurgerBelangen.
In oktober 2021 heb ik afscheid 
genomen als gemeenteraadslid 
en heb ik het fractievoorzitter-
schap over gedragen aan Peter 
Spirk, de huidige lijsttrekker van 
BurgerBelangen.
Peter is iemand die zich met hart 
en ziel inzet voor de Simpel-
veldse politiek en vooral voor de 
belangen van de inwoners van de 
gehele gemeente Simpelveld.
Wat mij betreft, blijf ik achter 
de schermen de politiek volgen 
en zal ik mij, waar nodig, blijven 
inzetten voor de belangen van de 
burgers van onze gemeente.
Ik hoop dat bij de komende ge-
meenteraadsverkiezingen uw 
voorkeur uit gaat naar een van 
de kandidaten van de fractie 
BurgerBelangen.
Groet, Bert Loo, Lijst 1 no. 7.

Puzzel Project Vaals
VAALS - Sinds eind oktober 2021 
vindt er in de gemeente Vaals een 
bijzonder project plaats: Puzzel 
Project Vaals.
Een project waarbij geïnteres-
seerde inwoners van de gemeen-
te Vaals samen aan de realisatie 
van een puzzel van 54.000 stuk-
jes werken. Een puzzel die, als ie 
af is, maar liefst 8.64 x 2.04 meter 
groot is. 
De titel van de puzzel is:
Travel around art. 
Meer dan 50 verschillende schil-
derijen van kunstenaars zijn er 
op afgebeeld. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan van Gogh, Ver-
meer, Monet, Klimt, Breughel...
Iedereen mag meedoen. Ieder-
een kan immers puzzelen: leef-
tijd of nationaliteit vormen geen 
belemmering.

De puzzel bestaat uit 27 af-
zonderlijke delen van elk 2000 
stukjes. Dat maakt het puzzelen 
natuurlijk een stuk makkelijker. 
Meermaals per week kan er op 
verschillende locaties in de ge-
meente gepuzzeld worden.
Op de Maastrichterlaan in 
Vaals (tussen café Allure en het 
voormalige Esso-tankstation), 
bij Langedael in de Bloemen-
dalstraat, bij de Kornuiten van 
Koraal aan de Rijksweg in Le-
miers en in het Jeugdgebouw/de 
Hoeskamer aan de Vijlenberg in 
Vijlen. Er zijn verschillende ope-
ningstijden (zie bijlage)
Initaitiefneemster Kirsten Pak-
biers-Renericken uit Vaals wilde 
met deze activiteit bereiken dat 
mensen met elkaar in verbinding 
komen, eenzaamheid doorbro-
ken wordt. Dat mensen trots zijn 
wanneer de puzzel af is: “samen 

hebben we dit gefixt”.
In de afgelopen maanden zijn er 
al 14 van de 27 puzzeldelen ge-
maakt. En dat terwijl er door de 
lockdown 5 weken niet gepuz-
zeld kon worden. Dat wil zeggen 
dat al ruim 28.000 puzzelstuk-
jes op de juiste plek liggen. En 
het laat ook zien dat er genoeg 
animo voor deze activiteit is. Er 
hebben tot nu toe meer dan 50 
personen meegepuzzeld. Er zijn 
puzzelaars die dagelijks aanwe-
zig zijn en mensen die maar af 
en toe komen. Iedereen zoals het 
hem / haar het beste uitkomt.
De bedoeling was dat het ge-
hele puzzel (de 54.000 stukjes) 
in maart af zou zijn, maar zoals 
bekend gooide de Corona Lock-
down roet in het eten. Er wordt 
nu naar gestreefd om de puzzel 
rond Pasen af te hebben.
Gepland is een feestelijke afslui-
ting, waarbij de 27 afzonderlijke 
delen samengevoegd worden. 
Helemaal geweldig zou het zijn 
wanneer het eindresultaat van 
deze gemeenschappelijke in-
spanning nog lang zichtbaar zou 
zijn. Wanneer er een locatie be-
schikbaar is, waar de puzzel tij-
delijk kan blijven liggen of zelfs 
opgehangen kan worden. 
Hebt u de gouden tip voor een 
locatie of nog vragen over het 
project? Neem dan contact met 
ons op: 06-34513815 of puzzel-
project-vaals@outlook.com

Wilt u mee puzzelen? Loop dan 
gewoon eens binnen bij een van 
de puzzellocaties. Aanmelden 
hoeft niet.

Terugblik door 
wethouder  
Wiel Schleijpen
Beste lezer, 
de gemeenteraadsverkiezingen 
staan voor de deur en dit is het 
goede moment om eens terug te 
kijken naar de afgelopen periode 
en wat er is bereikt op de beleid-
sterreinen waarvoor ik namens 
onze fractie BurgerBelangen als 
wethouder verantwoordelijk was 
in de afgelopen raadsperiode. In 
deze rubriek het onderwerp Bur-
gerparticipatie bij ruimtelijke 
projecten. 

Burgerparticipatie
In de afgelopen periode hebben 
we veel aandacht besteed aan 
burgerparticipatie. Als voor-
beeld noem ik de bewonersinfo 

bijeenkomsten bij reconstructies 
van wegen en de grote projecten 
zoals IDOP Bocholtz, Stations-
omgeving ZLSM en uitzichtpunt 
Hulsveld. Gezien de Covid-pan-
demie kon dat helaas de laatste 2 
jaar niet in de vorm van fysieke 
bijeenkomsten en moest dit op 
digitale wijze. Desondanks ben 
ik van mening dat we erin ge-
slaagd zijn om onze inwoners op 
een actieve manier te betrekken 
om hun inbreng te leveren bij de 
planvorming en de daadwerke-
lijke uitvoering. Op deze wijze 
zijn er bij alle plannen aanpas-
singen uitgevoerd zodat aan een 
aantal wensen van de inwoners 
tegemoet is gekomen.  
Echter niet allen bij grote projec-
ten ook bij lokale initiatieven die 
ontstaan zijn vanuit bewoners 
hebben wij volop gesteund en 
mede mogelijk gemaakt. Denk 
daarbij onder meer als voorbeeld 
aan de herinrichting van de plek 
van de voormalige kerk van de 
Huls en de opwaardering van het 

“sjtee putsje” in de Broek. 
Ondanks het feit dat niet altijd 
alle aangedragen zaken kunnen 
worden gehonoreerd ben ik er-
van overtuigd dat we het directe 
contact en het op een pro-actieve 
manier in gesprek gaan met onze 
inwoners noodzakelijk is. Dat zal 
dus zeker blijven gebeuren in de 
toekomst. 
Voor die nabije toekomst verwijs 
ik u graag naar ons verkiezings-
programma en de speerpunten 
die daaruit voortvloeien. 

Tot slot
Ik vond het een eer om de afgelo-
pen periode wethouder te mogen 
zijn van onze mooie gemeente. 
Er zijn veel zaken gerealiseerd en 
in gang gezet waarop ik met ge-
paste trots op terug kijk. Ik zou 
hier dan ook graag een vervolg 
aan willen geven. Ik hoop dat u 
ons voor komende periode weer 
u vertrouwen wilt geven zodat 
wij in goede samenwerking op-
nieuw een open, eerlijk en soci-

aal bestuur kunnen realiseren.  
Maar bovenal laat u stem niet 
verloren gaan en ga vooral 
stemmen!

Pop-up vaccinatielocatie 
Vaals nog extra open

VAALS - De pop-up vaccinatieloca-
tie van de GGD Zuid Limburg in 
Vaals is nog twee donderdagen ex-
tra open. Nu is besloten dat de vac-
cinatielocatie ook nog open is op 
donderdag 3 en 10 maart. De vac-
cinatielocatie zit in Cafe Restau-
rant Suisse (Maastrichterlaan 63, 
Vaals) en is op die beide donder-
dagen geopend tussen 16.00 uur en 
20.00 uur. U kunt er binnenlopen 
voor meer informatie over de co-
ronavaccins of haal er uw 1e, 2e of 
boosterprik. De boosterprik is voor 
iedereen van 18 jaar en ouder die 
min. 3 maanden geleden de basis-
vaccinatie heeft afgerond of besmet 
is geweest met het coronavirus.
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Lijstduwers  
van het CDA
SIMPELVELD - Jo Ernes, al 20 ja-
ren raadslid en Marjo Brouns-
Vaessen, met 8 jaar ervaring als 
raadslid en 4 jaar commissielid 
van CDA Simpelveld/Bocholtz 
-100% lokaal, gaan hun func-
ties beschikbaar stellen aan een 
nieuw team partijgenoten, die te 
popelen staan om dit stokje over 
te nemen. Natuurlijk blijven wij 
als lid van het CDA Simpelveld/
Bocholtz - 100 % lokaal, wel ac-
tief als raadgever, als adviseur, 
want wie de jeugd heeft, heeft 
immers de toekomst. 
Het zou daarom bijzonder jam-
mer zijn om van onze jarenlange 
ervaring geen gebruik te maken. 
De nieuwe club stelt dan ook al-
les in het werk om zich die erva-
ring eigen te maken. 
Als Raadslid heb ik, Jo Ernes, 
natuurlijk een groot netwerk op-
gebouwd zowel binnen het CDA 
als daarbuiten! Ik ben niet voor 
niets voorzitter geweest van de 
gezamenlijke CDA Gemeente-
fracties Parkstad. En op maat-
schappelijk gebied sta ik in onze 
regio bekend als een politicus en 
verenigingsman die gaat voor 
het welzijn van alle burgers. Ik 
sta voor openheid, eerlijkheid en 
zeggen waar het op staat, zonder 
er doekjes om te winden, maar 
met respect voor de ander. Als 
het maar in het belang is voor 
onze gemeenschap, voor ons 
maatschappelijk welzijn.
En ook Marjo is geen onbe-
kende in onze gemeenschap en 
streeft dezelfde doelen na. Om 
dit te benadrukken gaan wij bij 
de komende verkiezingen als 

lijstduwers fungeren van de ver-
nieuwde lijst CDA Simpelveld/
Bocholtz - 100% lokaal, wat voor 
ons een hele eer en geruststelling 
is. 
Het gaat er volgens ons om wat 
de inwoners, de verenigingen, 
scholen en instellingen belang-
rijk vinden, en niet wat de po-
litiek vindt! Deze is alleen om 
onze samenleving mogelijk te 
maken. Er dient een herkenbare 
balans te zijn tussen de genera-
ties, jong en oud dus. Vooral in 
de lokale politiek dient hiervoor 
de basis gelegd te worden, want 
een betrouwbare (lagere) over-
heid stelt natuurlijk ook duide-

lijke grenzen en geeft de bewo-
ners zekerheid en vertrouwen, 
mits men ervoor openstaat. 
CDA Simpelveld/Bocholtz – 
100% lokaal biedt u die kans! 
Stem dus 14, 15 of 16 maart op 
lijst 2, 100% lokaal en vertrouwd, 

 OOGMETING OP AFSPRAAK!   045 5440537

KLOOSTERSTRAAT 2 • SIMPELVELD

PAUZE TUSSEN 12.30 EN 13.30 UUR

de partij die luistert naar de be-
woners en iedereen ondersteunt 
in moeilijke momenten, want 
CDA Simpelveld/Bocholtz – 
100% lokaal blijft voor uw be-
langen opkomen!
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Weggaan…

Weggaan maakt niet veel geluid, niet meer dan 
herfstbladeren die opstuiven in de wind. 
De boom blijft verweesd achter nu zijn stem op het 
tuinpad ligt en geluiden dempt, haast onhoorbaar de 
voetstappen die zich verwijderen.  
Alleen wie achterblijft weet hoe afscheid klinkt. 

Annie Donners-Hamers

Na het overlijden van Annie werd haar zorgzaamheid 
en warmte die zij als mens uitstraalde nog eens 
overduidelijk.
Door Uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid 
alsmede voor de condoleancebezoeken,  
het persoonlijk afscheid nemen thuis en de vele 
ontvangen blijken van medeleven, in welke vorm dan 
ook, zijn nog steeds een grote steun voor ons.  
Wij bewaren ze bij alle mooie herinneringen.

Mede dankzij U hebben wij op een bijzonder mooie 
wijze afscheid kunnen nemen van moeder.

Paul Donners en Marleen Spronck

Simpelveld, maart 2022

Nog nooit was er zoveel verdriet,
Dan op het moment dat jij deze wereld verliet.

Nog nooit voelde iets zo leeg,
Dan op het moment dat jij je vleugels kreeg.

Maar daar waar jouw leven eindigde,
Eindigde niet jouw verhaal.
Want jij leeft voort in liefde, 

In ons allemaal.

Jeanny Thissen-Vinck
* 31-08-1939        = 01-03-2022

echtgenote van 

Ton Thissen =

Annette en Peter
Ian, Kiki

Francoise en Math
Vicky en Gerben, Luca, Liene

Alex Vinck

Marianne Frings-Thissen

Vinkedelstraat 4
6369 BT Simpelveld

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

De aanwezigheid van zovelen  
bij de afscheidsdienst van

Henk Bröcker
en de mooie brieven, kaarten, telefoontjes en 

bloemen hebben ons goed gedaan.  
Heel hartelijk dank hiervoor.  

Het is een enorme steun in deze moeilijke tijd.
 

In het bijzonder veel dank aan zangkoor St. Joseph 
Bocholtz voor de prachtige gezongen H.Mis en  

een woord van dank aan personeel  
van zorgcentrum Molenpark te Heerlen  

voor de liefdevolle verzorging.

Meggie Hacking-Frings 
Familie Bröcker

kinderen en kleinkinderen

Al hield je nog zo van het leven
Je had het niet in eigen hand

Ongevraagd moest je het verlaten
En wij staan machteloos aan de kant

Jeanny Bleijlevens-Kroese
* Wijlre, 9-9-1934        = Bocholtz, 3-3-2022

sinds 12-12-2013 weduwe van

Pierre Bleijlevens

 moeder, schoonmoeder en oma van

Kerkrade: Berto en Marie-José Bleijlevens-Vanwersch
 Jenny en Daniel, Gwen, Marly
 Patrick

Simpelveld: Veronique en Léon Belleflamme-Bleijlevens
 Pierre

Correspondentieadres:
Verzetstraat 4, 6369 CW Simpelveld

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op  
woensdag 9 maart om 10.30 uur in de parochiekerk  
van de H. Remigius te Simpelveld.  
De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Een bijzonder woord van dank aan alle medewerkers 
van Hoeve Overhuizen Bocholtz voor de goede zorgen.

k e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e nk e r k -  &  F a m i l i e b e r i c h t e n
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Time for change

SIMPELVELD - Graag wil ik mij 
even voorstellen aan degenen 
die mij nog niet kennen. Ik ben 
Jos Bisschops, 62 jaar, en ge-
trouwd, geboren en getogen in 
Simpelveld en opgegroeid op een 
boerderij en erg betrokkenbij het 
maatschappelijk leven.
Vindt u ook dat we trots mogen 
zijn op onze gemeente en dit 
vooral niet moeten verzieken en 
beter kan. Enkele speerpunten 
komen hierin naar voren n.m:
-  De gemeente moet er zijn voor 

de burgers met een uitstekende 
dienstverlening en niet anders-
om. Ik zal altijd bereikbaar zijn 
06-41203591

-  Geen geldverslindende pres-
tige projecten, zoals ‘pap mache 
kunstwerken’, nog goede wegen 
openbreken, stationsterrein 
moderniseren en zo de geest 
eruit halen (2.000.000 euro), 
uitkijkpunt moet kleinschaliger 
(1.200.000 euro) en ga zo maar 
verder.

-  Met gevolg een forse belasting-
verhoging. Onverantwoord. 
Moet anders. Minder inhuur 
dure adviesbureau,s

-  Op gang brengen van ener-
gietransitie met participa-
tie (benut de tijd goed, denk 
aan Tsjernobyl) en Tihange is 
kortbij, als daar wat gebeurd, 
kunnen we allemaal de koffer 
pakken. 

-  Als politiek rechtspersoon tus-
sen het volk staan en altijd goed 
bereikbaar zijn en vooral luis-
teren naar u. Ervoor staan, en 
nakomen, en niet wegduiken.
Geen machtmisbruik.

-  Preventie van gok en drugs 

Malu en Carlo uit 
Brazilië (deel 2) 
SIMPELVELD - Hoi allemaal daar in 
Nederland, bom dia, hoe gaat het 
met jullie?
Onze ouders hebben een kleine 
boerderij. Soms mogen we mee-
helpen bij het verzorgen van de 
planten. Best wel leuk. Op onze 
boerderij verbouwen we vooral 
zwarte bonen en rijst. En we heb-

ben ook vruchten zoals mango, 
die zijn heel lekker. En in een 
hoekje groeit cassave. Dat is een 
knol, waar je meel van kunt ma-
ken. Of een soort frietjes.
Van zwarte bonen, rijst en nog 
een heleboel andere dingen 
maakt onze moeder heerlijke 
feijoada, een echt Braziliaans 
gerecht. Dat eten we meestal op 
donderdag. 
Onze ouders moeten best wel 
hard werken om genoeg geld 

te verdienen. Niet alleen op het 
land, maar ook om de bonen 
en de rijst te kunnen verkopen. 
Gelukkig krijgen ze steun van 
mensen van de CPT, de Comis-
são Pastoral da Terra of, in het 
Nederlands, de Commissie voor 
Land-pastoraat. Dat is een club 
uit de katholieke kerk die men-
sen zoals onze ouders helpen om 
beter het land te bewerken en de 
opbrengst te verkopen.
Je kunt in Simpelveld en Bo-

choltz op zoek gaan naar voor-
werpen uit Brazilië, kijk maar 
eens op www.de-pelgrim.nl/
speurtocht-voor-kinderen/. En 
hopelijk vind je mensen die je 
per gevonden voorwerp willen 
sponsoren. Dan help je CPT en 
Vastenactie om ervoor te zor-
gen dat we mogen blijven wo-
nen waar we nu wonen en dat 
onze ouders daar kunnen blijven 
boeren. 
Tot de volgende keer!

verslaving van onze jeugd met 
voortdurende voorlichting.

-  Altijd aan de kant vd sociaal 
zwakkeren staan. Geen instru-
mentalisering van mensen

-  Mensen niks opdringen, res-
pect hebben, zonder aanziens 
des persoons.

U vraagt zich misschien af waar-
om ik in de politiek wil gaan. 

Ikzelf en met mij vele anderen 
vinden dat de politiek weer daar 
moet zijn voor de Burger. Dat 
recht hebben we en betalen we 
voor. De Burger is Koning. Ikzelf 
ben, autenthiek, eerlijk en wars 
van sterallures, maar wel kennis 
van zaken.
Ik geef toe dat ik in het verleden 
ook al eens overgeslagen heb om 

te gaan stemmen omdat ik er 
niet meer in geloofde. Maar nu 
loont de moeite, omdat er weer 
iets te kiezen valt.
Wees overtuigd en laat uw stem 
niet verloren gaan. Yes we can.
Terug naar normaal
met vriendelijke groet
Jos bisschops 
Lijst 5 Samen 1 Nummer 14.
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Dankbetuiging

Je sliep zo stil vannacht
De zon kon het niet weten 

Dat jij zo vreedzaam en zo zacht 
De ochtend zou vergeten

Lieske Cremers-Reumkens

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor 
het medeleven middels troostende woorden, kaarten, 
telefoontjes en mooie bloemstukken die we hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder, oma en overgroot oma. Een speciaal woord 
van dank aan de Meander Thuiszorg (afdeling Bocholtz) en 
dokter Vincken (Medisch Centrum Ubachsberg).

Gertie en Ben Kicken-Cremers
Nicole, Jos en Jarno
Wendy en Tom

De Nieuwe Leenhof
Aretsweg 1, 6351 JX Bocholtz

WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus 
Zondag 13 maart
H. Mis om 11.00 uur
Voor Leo van Loo en Hubertien 
van Loo-Geurts

Woensdag 16 maart
H. Mis om 9.00 uur
Voor de Parochie
 
Mededelingen: uw kerkbijdrage 
kunt u overmaken op 
NL92 RABO 0132 204 452 
t.n.v. Cunibertus parochie. 
Misintenties graag 3 weken 
van tevoren doorgeven via 
kerkbestuur.wahlwiller@
gmail.com of aan een van 
de kerkbestuursleden. Voor 
pastorale zaken kunt u tot 
nadere berichtgeving terecht op 
telefoonnummer 043-4511243.

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius
Vrijdag 11 maart
15:00 uur wordt kruisweg 
gebeden naar aanleiding oorlog 
in Oekraïne.

Zaterdag 12 maart
19:00 uur H. Mis. 
Zeswekendienst voor Dries 
Horbach. 

st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl 
Misintenties drie weken van te 

voren opgeven i.v.m. vermelding 
in weekbladen. Voor pastorale 
zaken kunt u terecht bij het 
parochiesecretariaat telefoon 
043-4511243. Uw kerkbijdrage 
kunt u overmaken op: 
NL18Rabo0132292599.

EYS
Parochie H. Agatha
Zaterdag 12 maart
19.00 uur: Gezinsmis
Gest. Jrd. ouders v.d. Weijer-
Bremen. Gest. Jrd. ouders 
Degens-Schijen en Fieny. Wiel 
Degens en Bertha Coenen-van 
Wersch. Fien Andriolo-van Loo 
(nms. broers en zussen)

Zondag 13 maart
9.45 uur: Jaardienst Leo 
Ploumen. Gest. Jrd. Hubert en 
Maria Vanwersch-Mannens

Maandag 14 maart
19.00 uur: Ouders Debie-Pelzer 
en overl. familieleden en Frans 
en Willem Pelzer

WITTEM
Klooster Wittem
Zaterdag 12 maart
19.00 uur, Kringviering: geen 
intenties

Zondag 13 maart
9.00 uur: overl. Dora Vloet.
11.00 uur: jaardienst ouders 
Ernst-Nowak; overl. Mw. van 

Houtem-Cremer. 
18.00 uur: geen intenties

Dinsdag 15 maart
11.00 uur: uit dankbaarheid; 
voor een goede uitslag; overl. 
Rob van Loo.

Donderdag 17 maart:
8.00 uur: uit dankbaarheid.

Zaterdag 19 maart
19.00 uur, Kringviering: geen 
intenties

Nieuws van Sportclub’25
Speelvelden problematiek –  
Verkiezingskwestie?
Nadat ook het najaar 2021 over-
vloedig veel regen in petto had 
en dit de eerste 2 maanden van 
2022 niet veranderde, gebeurde 
het onvermijdelijke: ondanks 
een lichtere belasting door de 
maatregelen i.v.m. Corona, ver-
anderden de Speel- en trainings-
velden van Sportclub’25 on-
danks de vele bemoeiingen van 
de Gemeente uiteindelijk in een 
drassig geheel. 
Helaas moeten we constateren 
dat dit de laatste jaren eerder re-
gel dan uitzondering is. Ten ge-
volge van hevige neerslag in de 
najaar- en winterperiode is het 
de laatste jaren uitermate moei-
lijk gebleken de velden bespeel-
baar te houden. Al een aantal 
jaren wordt dit door vereniging 

en Gemeente gemonitord. Uit de 
uitgevoerde onderzoeken blijkt 
steeds weer dat op basis van de 
gestelde normen er bij geen van 
de Simpelveldse verenigingen 
direct noodzaak is om hierop in 
te grijpen. Wellicht een misver-
stand dat ontstaat door gebruik-
making van normen die niet zijn 
toegespitst op de huidige, extre-
mere omstandigheden.
Ondanks de aanwezigheid van 
maar liefst 9 speel- en trainings-
velden in de Gemeente Simpel-
veld blijkt de laatste jaren dat 
deze in de herfst- en winterpe-
riode niet bespeelbaar zijn en de 
verenigingen aldus uit moeten 
wijken naar andere , soms com-
merciële aanbieders met alle kos-
ten en moeite van dien.
In het kader van ‘Samen Sterk’ 
is de vereniging Sportclub’25 
altijd bereid om waar nodig, de 
helpende hand te bieden. Ech-
ter, gezien toestand van de vel-
den, die bij alle vereniging dus 
vrijwel gelijk is, kan dit niet als 
oplossing gezien worden. Daar-
om appelleert ook Sportclub’25 
aan de huidige en vooral aan de 
toekomstige politici te inves-
teren in de trainings- en speel 

accommodaties van de Simpel-
veldse verenigingen. Sporten is 
immers van levensbelang voor 
alle leeftijdscategorieën. We zijn 
benieuwd wie het verschil durft 
te maken en de verenigingen de 
helpende hand durft te bieden.

Stemmen doe je bij 
Sportclub’25
Op 16 maart aanstaande vinden 
de Gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. U kunt op verschillende 
locaties in de gemeente uw stem 
uitbrengen. Ook bij deze ver-
kiezingen is een Stembureau 
gevestigd in het clubhuis van 
Sportclub’25. In verband met 
het inrichten van de accommo-
datie dienen de leden rekening te 
houden met beperkingen in het 
gebruik van het clubhuis van 15 
t/m 17 maart. 

Nieuws van WDZ
Embargo
Het gemeentelijk embargo om 
wedstrijden te spelen en te trai-
nen op veld A en veld B op het 
Sportpark Neerhagerbos is per 
woensdag 2 maart opgeheven. 
Door de abominale toestand van 
deze velden achtte het gemeente-
bestuur het op vrijdag 18 febru-
ari niet meer verantwoord om te 

s p o r t n i e u w ss p o r t n i e u w s
sporten op deze velden. Trainen 
mocht wel op veld C, ons trai-
ningsveld, en laat dat nou net 
voor meer dan de helft onder 
water staan.
Gevolg: geen thuiswedstrijden 
op zaterdag 19 en zondag 20 fe-
bruari, het eerste elftal speelde 
zijn thuiswedstrijd tegen Jeker-
dal in Maastricht. En trainen bij 
clubs in de omgeving die ons 
welwillend een kunstgrasveld 
ter beschikking stelden. Kortom, 
het dieptepunt van de jarenlange 
soap met de gemeente over de 
kwantiteit en kwaliteit van onze 
sportvelden.
Op woensdag 2 maart heeft een 
afvaardiging van de KNVB, het 
Huis voor de Sport en de Ge-
meente Simpelveld samen met 
enige WDZ bestuursleden de 
toestand van de velden beoor-
deeld. Er komt een beoordeling 
of het onderhoud van de velden 
voldoet aan de normen die de 
KNVB stelt voor onderhoud van 
natuurgrasvelden. 
Mede gesteund door het mooie 
weer mogen we weer normaal 
trainen en wedstrijden spelen op 
onze velden en dan maar hopen 
dat het nooit meer dan enige 
uren per week regent en zeker 
niet hard.
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