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De gemeente Beekdaelen publiceert officiële 
bekend makingen op de landelijke website  
www.overheid.nl. Het gaat dan om besluiten over 
bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe verordeningen 
en beleidsregels. Daarnaast publiceert de gemeente 
Beekdaelen de meeste bekend    ma kingen verkort in 
de lokale media die huis-aan-huis verspreid worden. 

E-mailservice met berichten over uw buurt

Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via e-mail 
ontvangen? Meld u dan aan voor de e-mailservice:  
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 
U ontvangt bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen  
en andere lokale overheden dan automatisch. 

U kunt hierbij uw persoonlijke voorkeur instellen, 
bijvoorbeeld van welke organisatie u deze berichten wenst 
te ontvangen en voor welke omgeving. Dit kan de gehele 
gemeente betreffen of uw eigen postcodegebied. U heeft 
hierbij tevens de mogelijkheid om een selectie te maken op 
het type bekendmaking.

Bestemmingsplannen
Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Deze kunt u 
digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met behulp van 
het adres of met het planidentificatienummer.

INFORMEERT

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen     
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

VERLEEND

Hellebroekerweg 57 
te Wijnandsrade

Bouwen van een garage, 
een tuinberging en een 
overdekt terras

16-11-2022

Amstenraderweg 14 
te Merkelbeek

Verbouwen van het 
woonhuis en de 
praktijkruimte

16-11-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen  
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

VERLEEND

Diverse straten 
door Merkelbeek 

Evenementenvergunning 
“Winterlichtstoet” op 
zaterdag 10 december 
2022 

16-11-2022

Diverse straten 
door Vaesrade met 
bijeenkomst op 
het grasveld bij VV 
Vaesrade

Evenementenvergunning 
“Sinterklaasintocht 
2022”op 27 november a.s. 

16-11-2022

 
Dit is slechts een samenvatting. 
Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl en  
www.officielebekendmakingen.nl. 
Voor het inzien van bovengenoemde verleende c.q. geweigerde 
vergunningen kunt u een afspraak maken via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente 088 - 450 20 00. 

Deweverplein 1, Nuth
Scalahof 1,  
Schinnen (infopunt)
A ge Water 20a,  
Schinveld (infopunt)

 
Afronding aanbesteding  
publicaties gemeente in één 
weekblad
Tot op heden publiceerde gemeente Beekdaelen wekelijks 
haar officiële bekendmakingen en overige informatie in de 
drie weekbladen GoedNieuws, Journaal van Beekdaelen 
en De Beekdaeler. Zoals eerder bekend gemaakt, 
heeft de gemeente op 1 september jl. de aanbesteding 
‘Gemeentelijke publicaties in één weekblad’ uitgezet. 
Met als doel om met ingang van 1 januari 2023 nog maar 
in één  weekblad de officiële bekendmakingen en overige 
informatie te publiceren.

Voor deelname aan deze aanbesteding heeft de gemeente de 
genoemde 3 weekbladen uitgenodigd. 
 
Afronding aanbesteding 
Alleen De Beekdaeler heeft ingeschreven op de aanbesteding. 
Over het aanbod waarmee is ingeschreven, heeft onlangs ook 
een positief gesprek met de inschrijver plaatsgevonden. 

De Beekdaeler heeft echter volledig onverwachts op 14 
november haar inschrijving voor de aanbesteding ingetrokken 
en op 15 november haar weekblad rondgebracht met daarin 
de mededeling dat De Beekdaeler volledig en per direct stopt.  

Hoe nu verder?
Nu de publicaties vanaf 1 januari 2023 in De Beekdaeler niet 
door zullen gaan, gaat gemeente Beekdaelen bekijken welk 
mogelijk alternatief er is. 

Tot daar meer duidelijkheid over is, zullen de wekelijkse 
officiële bekendmakingen en informatie online te lezen zijn 
via www.beekdaelen.nl. Geprinte exemplaren zijn verkrijgbaar 
in het gemeentehuis in Nuth en de beide informatiepunten 
in Schinnen en Schinveld. Dit gaat in met ingang van 22 
november 2022.

>>



 
Daarnaast zullen tot en met december 2022 de gemeente-
lijke bekendmakingen en informatie uiteraard ook nog 
gepubliceerd worden in GoedNieuws en Journaal van 
Beekdaelen. 

De verplichte officiële bekendmakingen worden daarnaast 
ook altijd gepubliceerd op www.overheid.nl. Het gaat dan 
om besluiten over bijvoorbeeld vergunningen, nieuwe 
verordeningen en beleidsregels. 
U kunt zich ook (kosteloos) abonneren op de e-mailservice 
van overheid.nl. U kunt zich hiervoor aanmelden via  
https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

U kunt hierbij ook uw persoonlijke voorkeuren instellen, 
bijvoorbeeld van welke organisatie(s) u deze berichten wenst 
te ontvangen en voor welke omgeving.
 
Geprinte publicaties verkrijgbaar
De geprinte exemplaren zijn vanaf 22 november  
verkrijgbaar bij:
 
• Gemeentehuis Nuth
Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth
Bij de receptie bij de hoofdingang 
 
• Informatiepunt Schinnen
Scalahof 1, 6365 BK Schinnen 
In het gemeentehuis, hoofdingang. Geopend elke maandag 
en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
 
• Informatiepunt Schinveld 
A Ge Water 20a, 6451 CD Schinveld 
In het gebouw van CMWW. Geopend: elke dinsdag en 
donderdag van 14.00 tot 16.30 uur

 

Arriva bereidt wijziging busroute 
36 in Jabeek en Schinveld voor
Eind volgend jaar (2023) past Arriva de busroute aan in 
Jabeek en Schinveld. Beide kernen worden op dit moment 
elk uur bediend door buslijn 36 (Sittard-Doenrade-Jabeek-
Schinveld-Brunssum en vice versa). 

In samenwerking met de Provincie 
en de gemeente Beekdaelen is 
besloten om de route van lijn 
36 aan te passen in Jabeek en in 
Schinveld.

Aanpassing route van lijn 36 in 
Jabeek
De huidige route loopt via de kern 
Jabeek, waarbij vanaf de 
doorgaande weg het dorp wordt 
ingereden om vervolgens via een 
‘rondje om de kerk’ het dorp weer 
uit te rijden richting Schinveld of 
Sittard. Het aantal reizigers vanuit 
of naar Jabeek is echter dermate 
gering, dat de bus vaak het lusje 

door Jabeek rijdt zonder dat er daadwerkelijk reizigers in- 
of uitstappen. Dat betekent onnodig reistijdverlies voor 
doorgaande reizigers tussen Sittard en Brunssum.

In Jabeek wordt aan de rand van de kern daarom een nieuwe 
halte gerealiseerd bij de rotonde Kneijkuilerweg. Deze halte 
wordt in 2023 aangelegd en voorzien van abri, verlichting, 
fietsstalling en een veilige looproute naar Jabeek. Met de 
ingebruikname van de nieuwe halte vervallen de bestaande 
haltes Wiegelraderweg en Kerk.

Aanpassing route van lijn 36 in Schinveld
Vanwege een herinrichting is de Jabeekerstraat in Schinveld 
niet langer geschikt als busroute.  Dat betekent dat lijn 
36 in Schinveld voortaan via de Brunssummerstraat-
Wilhelminaplein-Beekstraat- Kloosterlaan-Bouwbergstraat 
gaat rijden. Dit zorgt voor een verbeterde ontsluiting van 
Schinveld. 

De bestaande haltes van lijn 3 op de Kloosterlaan en 
Bouwberg straat krijgen dus een tegenhalte voor lijn 36. 
De combinatie van Parkstad-lijn 3 en streeklijn 36 zorgt 
voor 3 reismogelijkheden per uur vanuit Schinveld richting 
Brunssum. 

Gemeente Beekdaelen start begin 2023 met de 
voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe  
haltes en het verwijderen van de oude haltes.

Inzien conceptplannen
De conceptplannen c.q. aanvullende afbeeldingen staan  
op www.beekdaelen.nl onder ‘Actueel’.  

Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze  
vóór 19 december 2022 mailen naar de heer R. Walraven  
via gemeente@beekdaelen.nl. 

Vóór de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe haltes wordt 
nog een verkeersbesluit genomen. Dan liggen de definitieve 
plannen 6 weken ter inzage. U kunt dan mogelijk bezwaar 
indienen tegen het verkeersbesluit.



  
Beperkte verstrekking van persoons-
gegevens door de overheid 
In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam 
voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn 
persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen 
de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om 
adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over 
een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen.  

Voor het verstrekken van uw gegevens aan anderen, gelden 
uiteraard regels. U leest er hier meer over. 

Aan wie worden uw gegevens wel en niet verstrekt?

•  De overheid verstrekt uw gegevens automatisch aan andere 
overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke 
instellingen, zoals pensioenfondsen. Voor zover dat 
noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken 
uiteraard. 
Welke informatie verstrekt mag worden, wordt bepaald 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze 
gegevensverstrekkingen voor publiekrechtelijke doeleinden 
kunt u niet voorkomen, ze zijn namelijk verplicht 
voorgeschreven. 

•  In enkele gevallen kunnen derden vragen om de over u 
opgenomen gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om verstrekking aan zoge noemde 
verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding 
aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije 
derden (niet-commerciële instellingen). Voor deze 
verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens 
verzoeken.

•  Aan particulieren en aan commerciële instellingen wordt 
alleen informatie verstrekt na uw voorafgaande schriftelijke 
toestemming.

Verzoek tot geheimhouding van uw gegevens
U kunt uw gemeente verzoeken om aan verplichte derden 
en vrije derden (beschreven bij de tweede bullet hierboven) 
geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dat 
kan digitaal met DigiD via  https://www.beekdaelen.nl/
geheimhouden-persoonsgegevens/ of op afspraak aan de 
balie van het gemeentehuis. U vult dan een speciaal daarvoor 
beschikbaar formulier in. U dient zich bij de balie met een 
geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Nadat de gemeente uw 
verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Aan wie zijn uw gegevens verstrekt?
U kunt bij de gemeente een overzicht opvragen aan wie in het 
afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP. Dit 
heet inzagerecht. Dit kan alleen op afspraak aan de balie en u 
dient zich hierbij te legitimeren. 

Zijn uw gegevens in de BRP niet correct?
Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel 
zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de afdeling 
Publieke Dienstverlening, team burgerzaken via 088-4502000.

Meer weten?
Kijk dan op www.beekdaelen.nl/geheimhouden-
persoonsgegevens/.

Welkom bij onze informatiepun-
ten in Schinnen en Schinveld!
Veel inwoners vinden het fijn als de gemeente dichtbij 
aanwezig is. Daarom kunt u sinds 2 november terecht 
bij de twee nieuwe informatiepunten van de gemeente 
Beekdaelen, in Schinnen en Schinveld. 

Bij de gemeentelijke informatiepunten kunt u terecht voor:
•  informatie over alle producten en diensten van de 

gemeente;
•  het maken van een afspraak voor de servicebalie 

burgerzaken;
• het indienen van meldingen openbare ruimte;
•  ondersteuning bij het zelf digitaal regelen van (gemeente)

zaken met behulp van uw DigiD, zoals het doorgeven van 
een verhuizing, het melden van een vermist reisdocument 
en het aanvragen van een uittreksel (neem uw DigiD mee 
naar het informatiepunt);

• het inleveren en invullen van gemeentelijke formulieren; 
• het inleveren van een gevonden voorwerp;
•  folders, brochures en overige afhaalproducten  

(zoals Ja/Nee-stickers en PMD-zakken).

Let op! U kunt bij de informatiepunten géén waarde-
documenten (zoals paspoort, id-kaart en rijbewijs) aanvragen 
en ophalen. Dit kan alleen in het gemeentehuis in Nuth. Dit 
heeft te maken met wettelijke eisen en beveiligingseisen. 

Zonder afspraak binnen lopen bij de informatiepunten
U kunt tijdens de openingstijden zonder afspraak binnen lopen 
bij de informatiepunten. Onze medewerkers helpen u graag 
verder met uw vraag. 

Informatiepunt Schinnen Scalahof 1, Schinnen (in het 
gemeentehuis, hoofdingang) Geopend: elke maandag en 
woensdag van 14.00 tot 17.00 uur

Informatiepunt Schinveld A Ge Water 20a, in Schinveld 
(In het gebouw van CMWW) Geopend: elke dinsdag en 
donderdag van 14.00 tot 16.30 uur

Overige dienstverlening gemeente
Uiteraard blijft u (op afspraak) ook welkom in het  
gemeentehuis in Nuth (Deweverplein 1), bijvoorbeeld voor  
het aanvragen van uw paspoort of id-kaart. U maakt een 
afspraak via 088 – 450 2000 of www.beekdaelen.nl/afspraak. 

Het is overigens lang niet altijd nodig om naar de gemeente 
toe te komen. Onze medewerkers van het Klant Contact 
Centrum helpen u ook graag telefonisch met uw vraag,  
via 088 – 450 2000. En op www.beekdaelen.nl/aanvragen-en-
regelen leest u welke producten en diensten u online kunt 
aanvragen of regelen. 


