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INFORMEERT

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen     
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM VERLEEND

Dorpstraat 35 in 
Oirsbeek

Bouwen van een 
zorgwoning

06-12-2022

Perceel Nuth C 
5542, gelegen aan de 
Eijkenderweg in Nuth

Het kappen van 
knotwilgen

28-11-2022

St. Remigiusstraat 1a in 
Schimmert

Brandveilig gebruik 
van basisschool ’t 
Kirkeveldsje

07-12-2022

Struik 5 in Schimmert Verbouwing van het 
dak

06-12-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen  
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM VERLEEND

Thermiekstraat 15 
in Nuth 

Standplaatsvergunning voor 
de verkoop van oliebollen 
en aanverwante artikelen 
van 01 t/m 31 december 2022

07-12-2022

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo   
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM INDIENING

Ten Eysden 
5, 6174SZ 
Sweikhuizen

Brandveilig gebruik van 
Streekboerderij Daniken
(uitgebreide procedure)

29-11-2022

De Gyselaar 
10, 10k001 t/m 
10k408,
6436 AX  
Amstenrade

Brandveilig gebruik van Elvira, 
De Gyselaar te Amstenrade 
(uitgebreide procedure)

15-11-2022

Verkeersbesluiten
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM BESLUIT

Panhuyshof (t.h.v. 
huisnummer 
9-10) in Hulsberg

Definitief verkeersbesluit 
– Intrekken 
parkeergelegenheid laden en 
lossen

15-12-2022

 
Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties 
op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. 

Bovengenoemde verleende c.q. geweigerde vergunningen kunt u 
momenteel niet inzien in het gemeentehuis in Schinveld, omdat 
deze locatie is gesloten voor burgers i.v.m. het coronavirus. U kunt 
hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene nummer 
van de gemeente 088 – 450 20 00.

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

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 huisaanhuis verspreid worden. 

E-mailservice met berichten over uw buurt
Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email 
ontvangen? Meld u dan aan voor de emailservice:  
https://www.overheid.nl/berichtenoveruwbuurt. 
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.

 
Afwijkende openingstijden  
rond de feestdagen 
Rond de feestdagen gelden voor de dienstverlening van 
gemeente Beekdaelen afwijkende openingstijden. 

Op donderdag 15 december zijn wij vanaf 16.00 uur gesloten i.v.m. 
een personeelsbijeenkomst. Op maandag 26 december zijn wij de 
hele dag gesloten i.v.m. tweede kerstdag. 

U kunt in de week tussen kerstmis en nieuwjaar op afspraak 
terecht op onze locatie in Nuth:
• Dinsdag 27 december tussen 08.30 en 12.30 uur
• Woensdag 28 december tussen 08.30 en 17.00 uur
• Donderdag 29 december tussen 08.30 en 17.00 uur
• Vrijdag 30 december tussen 08.30 en 12.30 uur

Maak voor uw bezoek aan de servicebalie burgerzaken een 
afspraak via www.beekdaelen.nl/afspraak of telefonisch  
via 088 450 2000. 

De informatiepunten in Schinnen en Schinveld zijn tussen 
kerstmis en nieuwjaar gesloten. 

Vanaf maandag 2 januari gelden weer de reguliere openingstijden. 
Een volledig overzicht van onze openingstijden vindt u op  
www.beekdaelen.nl/openingstijden. 



 
Voortgang werkzaamheden 
Provincialeweg in Oirsbeek
De werkzaamheden om en aan de Provincialeweg 
in Oirsbeek vorderen gestaag. Op dit moment is de 
aannemer druk bezig met de laatste fase van het 
project. 

De ontstane achterstand op de planning door 
onvoorziene extra werkzaamheden gedurende het 
traject wordt met en met ingehaald door inzet van 
extra personeel en machines. 

Openstelling weg
Uitgangspunt is dat we de Provincialeweg Zuid voor 
de kerstsluiting weer open kunnen stellen voor het 
doorgaande rijverkeer. Uiteraard geldt, zeker in dit 
jaargetijde, dat we hiervoor zeer afhankelijk zijn van de 
weersomstandigheden. 

Gehele afsluiting weg in verband met asfaltering
Afgelopen week zijn de asfaltonderlagen aangebracht. 
De rijweg moest daarvoor geheel worden afgesloten, 

waarbij de buslijndienst dus ook via de algemene 
omleidingsroute zijn weg moest vervolgen. 
Op een later tijdstip zal de rijweg nog eens op dezelfde 
wijze worden afgesloten voor het aanbrengen van de 
definitieve asfaltdeklaag, belijningen en rode coating.
Bewoners en bedrijven binnen het werkgebied 
ontvangen van de aannemer ook nog separaat bericht.

Omleidingen
Zoals bekend is de rijbaan in beide richtingen afgesloten 
voor alle doorgaand verkeer. Uitsluitend lijnbussen en 
nooddiensten mogen het werkvak passeren. 
Ondanks alle duidelijke bebording rijden er met 
regelmaat auto’s en fietsers door/langs het afgesloten 
werkvak. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op! 

Wij verzoeken alle automobilisten en fietsers daarom 
met klem gebruik te maken van de ingestelde 
omleidingen. Deze leiden het verkeer op een veilige 
wijze om het werkgebied heen. Handhaving en politie 
zijn op de hoogte van de situatie en zullen met 
regelmaat handhavend optreden!

Maak gelijk een persoonlijke afspraak via www.155.nl of 088-999 00 00 

www.IMK.nl

Mede mogelijk gemaakt door 

IMK begrĳpt jouw zorgen

Deze hulplijn en website zijn onderdeel van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) 

www.IMK.nl
ondernemers die voor ondernemers werken

“Hoe ga ik om met de  
stĳgende energiekosten?” 

“Zĳn er subsidies of toeslagen 
waar ik nog niets van weet?” 

“Als dit zo doorgaat weet ik 
niet hoe ik mĳn rekeningen nog 

moet betalen.” 

“Ik kreeg uitstel van betaling 
vanwege Corona, maar zou niet 

weten hoe ik moet 
terugbetalen!” 

Een gesprek kost je verder niets (alleen tijd).

Zorgverzekering VGZ: het Zuid-Limburg pakket

Heb je een lager inkomen? En woon je in Beekdaelen, Simpelveld of Voeren-
daal?
Speciaal voor jou is er het VGZ Zuid-Limburg pakket. 
Wij vinden het belangrijk dat je goed verzekerd bent. Daarom krijg je van 
Kompas een bijdrage in de premie.

Met het VGZ Zuid-Limburg pakket ben je uitstekend verzekerd:
• met uitgebreide vergoedingen;
• geen medische keuring, je wordt altijd toegelaten;
• eigen risico lager dan 385 euro
• het eigen risico is meeverzekerd, je hoeft dus niet eerst je rekeningen zelf te 

betalen totdat het eigen risico op is;
• geen wachttijden voor tandheelkunde;
en als VGZ een rekening niet betaalt bespreek je dit met Kompas en kun je 
bijzondere bijstand aanvragen.

Sponsored by

www.isd-kompas.nl/zorgverzekering


