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INFORMEERT

BEKENDMAKINGEN

Verleende vergunningen     
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM VERLEEND
Brommelen 1a te 
Wijnandsrade

Het wijzigen van een 
recreatiewoning in een 2e 
bedrijfswoning

08-12-2022

Markt 2d te Nuth Het plaatsen van een 
pinbox

08-12-2022

Kerkweg 82a te Puth Het bouwen van een 
nieuw bijgebouw

12-12-2022

Moutheuvellaan 5a 
te Schinnen

Het plaatsen van 
een dakkapel en 
doorvalbeveiliging

14-12-2022

Verlengen beslistermijn     
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM BESLUIT
Onderste Puth 43, 
6155LP Puth

Het plaatsen van 
zonnepanelen

13-12-2022

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo   
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM INDIENING
Bongard 5, 6363CH 
Wijnandsrade

Het verduurzamen 
en vergroten van de 
bestaande woning

30-11-2022

Jhr. v.d. Maesenstraat 
52, 6336VD Hulsberg

Het verbouwen van  
een woning

17-11-2022

Mareweg 26, 6333 BS 
Schimmert

Vestigen van een 
wijnkelder en 
wijnwebshop 

05-12-2022

Enkelvoudige gunning
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM BESLUIT

Plaatselijk bekend als 
voormalige MAVO-
school locatie. 
Adres:  
Op de Bies 66, 
6333 BZ te 
Schimmert 
Perceel: kadastraal 
perceel Schimmert, 
Sectie B, 2014 
Perceelgrootte:  
c.a. 3806 m2 

De gemeente Beekdaelen 
is voornemens om een 
koopovereenkomst met 
Jupieter B.V. voor het 
genoemde perceel te 
sluiten ten behoeve van 
de realisatie van een Mooi 
Leven Huis.  

De gemeente Beekdaelen 
publiceert dit (volledige) 
voornemen in haar 
Gemeenteblad op  
www.overheid.nl. Middels 
deze publicatie geeft 
de gemeente uitvoering 
aan het bieden van 
mededingsruimte bij een 
enkelvoudige gunning.

Zie overheid.nl

 
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)

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 
Tijdens de feestdagen gelden voor de dienstverlening van 
gemeente Beekdaelen afwijkende openingstijden. 

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, op:
• 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. 



 
Voorlichtingsavond over 
babbeltrucs en digitale oplichting 
op 18 januari 2023
Een oplichter die bij u aanbelt en zich voordoet als 
bankmedewerker en eenmaal binnen geld en spullen steelt. 
Een appbericht van uw zoon of dochter die vraagt geld over 
te maken. Het zijn twee van de vele voorbeelden van trucs 
die criminelen gebruiken om mensen op te lichten. Ook in 
Beekdaelen komt het voor dat inwoners slachtoffer worden! 
Om inwoners hiervan bewust te maken en toekomstige 
slachtoffers te voorkomen, organiseert ZijActief Schinnen een 
voorlichtingsavond. Zowel leden, als niet-leden zijn welkom.

De avond start met een kop koffie en een kort openingswoord 
door voorzitter Henny Meijs. Vervolgens neemt Har Timmermans 
(externe spreker) u samen met de digitaal wijkagent mee in de 
wereld van babbeltrucs en digitale oplichting. 

Na deze avond weet u hoe 
u mensen die u proberen 
op te lichten, herkent.  
Ook weet u wat u moet 
doen als u ondanks uw 
voorzorgsmaatregelen 
toch slachtoffer wordt van 
oplichtingspraktijken. 

Waar, wanneer, en hoe laat?
•  Gemeenschapshuis Noeber Beemden,  

Burgemeester Pijlsstraat 5 Schinnen
• Woensdag 18 januari 2023
• Van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur

Deze avond bijwonen?
Meld u dan vóór 16 januari aan bij Marjo Dieteren, telefonisch  
via 046-443 3859 of door te mailen naar marjo.dieteren@ziggo.nl.

Inloopbijeenkomsten 
ruiter en 
mennetwerk 
gemeente Beekdaelen
De gemeente Beekdaelen heeft voor 
ruiters en menners veel te bieden. 
De vele landschappelijke wegen en 
de prachtige afwisselende natuur 
lenen zich uitstekend om per paard te 
verkennen. Het huidige routenetwerk 
is circa. 15 jaar geleden aangelegd en zal 
in 2023 verder worden geoptimaliseerd. 
Uitgangspunt hierbij is het huidige 
routenetwerk zoveel als mogelijk in 
stand te houden en daar waar mogelijk 
verder te verbeteren.

Uw mening telt
Graag nodigen wij ruiters, menners 
en geïnteresseerden uit om ideeën 
kenbaar te maken tijdens een van de 
inloopbijeenkomsten. 

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:
-  Dinsdag 10 januari van 14.00 tot 18.00 

uur: locatie Biej de Tant, Jabeekerstraat 
12, 6451 CH Schinveld

-  Donderdag 26 januari van 15.00 tot 
19.00 uur: locatie Blauwe Steen 11A, 
6363 CB Wijnandsrade

Aanmelden vooraf is niet nodig. Indien 
u vragen heeft of niet in de gelegenheid 
bent aanwezig te zijn tijdens een 
van de bijeenkomsten, dan kunt u 

N
IE

U
W

JA
A

R
SR

EC
EP

TI
E

U
IT

N
O

D
IG

IN
G

6 JANUARI 2023
VAN 19.00U 
TOT 21.30U

LOCATIE: 
Partycenter 

De Oirsprong
In de Pollack 4, 

Oirsbeek

contact opnemen met Simone Smit van 
de gemeente Beekdaelen via s.smit@
beekdaelen.nl. 

Hoe verder
De reacties die worden opgehaald bij de 
inloopsessies vormen een belangrijke 

inbreng voor de optimalisatie van het 
huidige ruiternetwerk. De opbrengst van de 
inloopbijeenkomsten wordt in februari 2023 
besproken met Visit Zuid-Limburg en de 
KNHS. Uitgangspunt is dat de optimalisatie 
van het ruiternetwerk in het najaar van 2023 
is uitgevoerd. 



BURGEMEESTER  
ERIC GEURTS:
“Het was een turbulent jaar. 
Ik ben echt trots op hoe we 
hier samen mee omgaan, 
want makkelijk is het zeker 
niet. Het vraagt veel van de 
ambtelijke organisatie, maar 
ook van u als inwoner of 
ondernemer. Het afgelopen 
jaar hebben we veel 
vluchtelingen opgevangen. 
Mensen die veel hebben 
meegemaakt, huis en haard 
hebben moeten verlaten en 
in Beekdaelen even op adem 
hebben kunnen komen. Dat 
is echt heel waardevol. Veel 
inwoners zijn betrokken 
bij de verschillende 
opvangplaatsen voor Oekraïners, helpen 
met spullen en helpen deze mensen op weg 
in Nederland. Daarnaast zijn in Schinnen 
gedurende een jaar 450 mensen opgevangen 
in de noodopvang. En ook daar hebben 
vele inwoners zich sterk voor gemaakt. We 
hebben ook dit jaar weer laten zien hoe 
veerkrachtig we in Beekdaelen zijn. In 2023 
houd ik dat graag vast. Laten we oog houden 
voor elkaar, voor de verbinding en de 
menselijke factor. Samen staan we sterk.”

WETHOUDER HENK REIJNDERS:
“Als ik terug kijk naar het afgelopen jaar, 
dan zie ik dat de gemeente Beekdaelen 
vooruitstrevend te werk gaat en goede 
vorderingen maakt in haar bestaan. En dat is 
goed is voor u als inwoner. Ik vind het dan 
ook een eer dat ik deel mag uitmaken van dit 
college en hieraan mag bijdragen.  
Voor het nieuwe jaar kijk ik het meeste uit 
naar de start van een aantal bouwprojecten, 
waarmee we verdere invulling geven aan de 
woningopgave die we hebben naar onze 
inwoners. Verder vind ik het persoonlijke 
contact met u als inwoner heel belangrijk; 
daar zet ik mij ook in het komende jaar weer 
volop voor in. Graag tot ziens in 2023 dus! 
#samenisbeter.”

WETHOUDER JAN HERMANS:
“Hoe mooi is het dat we in het afgelopen 
jaar 79 miljoen euro toegezegd hebben 
gekregen voor de uitvoering van meerdere 
leefbaarheid-woningbouwprojecten, 
waaronder de wijk Nuinhof in Nuth. Dat is 
enorm veel geld dat ten goede komt aan 
Beekdaelen en ik ben dan ook heel blij dat 
we dit tot stand hebben weten te brengen. 
In het nieuwe jaar gaan we verder met de 
verduurzamingsopgave waar we, net als 
andere gemeenten, voor staan. Geplande 
duurzaamheidsprojecten komen in een 
versnelling. Er ligt een belangrijke opgave 
om alle inwoners door de energiecrisis te 
loodsen en naar een toekomst waarin we 
bewuster omgaan met energie en klimaat. 
Dat doen we als gemeente niet alleen, maar 
samen met u en met partners zoals het 
Verbond voor energierechtvaardigheid. Ook 
in 2023 hoop ik u dus weer te ontmoeten.”

WETHOUDER PETER JANSSEN:
“Ik ben trots dat de gemeente financieel 
gezond is en dat we ook voor 2023 een 
sluitende begroting hebben kunnen 
presenteren, ondanks de financiële 
uitdagingen die ons te wachten staan. 
We hebben het afgelopen jaar nog meer 
mooie stappen gezet. Zo hebben we als 
Beekdaelen het voortouw genomen in de 
ontwikkeling van een visie over de transitie 
van het landelijk gebied. Zaken als de  
stikstofproblematiek kunnen gemeenten niet 
oplossen. 

Maar we kunnen wel samen 
meedenken en integrale 
oplossingen voorstellen. Deze 
gezamenlijke visie heb ik op 9 
december namens alle 16 Zuid-
Limburgse gemeenten mogen 
aanbieden aan gedeputeerde 
Roefs. Verder hebben we de 
onafhankelijke ‘meedenkers’ 
en meedenkerstelefoon 
geïntroduceerd in Beekdaelen. 
Ik hoop dat inwoners die 
ondersteuning kunnen gebruiken 
hier in het komende jaar ook echt 
gebruik van maken; U staat er niet 
alleen voor. In 2023 werken we 
uiteraard verder aan ingezette en 
nieuwe projecten en ik hoop dat 
we dat net als dit jaar weer samen 
met onze partners en met u als 

 inwoner mogen doen.”

WETHOUDER LEVIN DE KOSTER:
“De kracht van de luuj in Beekdaelen. 
Dat is mij sinds mijn start als wethouder 
opgevallen. Door veel oprechte 
kennismakingen proef ik gezond realisme 
en veelal lekkere koffie. Ambtenaren en 
inwoners in Beekdaelen willen en kunnen 
deze plek écht hendig sjieker maken. Ik kijk 
ernaar uit om in 2023 nog meer mensen te 
leren kennen. Daarbij wil ik kijken naar wat 
wél kan. Mensen die even niet mee kunnen 
in Beekdaelen, blijven we ook in deze 
veranderende samenleving helpen. Elkaar 
ontmoeten is de sleutel tot een fijn leven 
samen. Ver zeen os!”

 
GEMEENTESECRETARIS SONJA 
TROISFONTAINE
“We zijn terecht gekomen in roerige tijden 
en van gemeenten wordt heel veel gevraagd. 
Steeds meer taken komen op het bordje 
van de gemeente terecht. Als Beekdaelen 
lukt het ons om deze taken voor een 
groot deel ook goed te kunnen oppakken. 
Natuurlijk zijn we ook trots op het feit dat 
in een onderzoek Beekdaelen als de best 
gewaardeerde gemeente van Limburg uit 
de bus komt rollen. Samen met inwoners, 
verenigingen, organisaties en bedrijven 
blijven we ook in 2023 werken aan een 
Beekdaelen waar het fijn wonen, werken en 
recreëren is.”

V.l.n.r.: Jan Hermans, Sonja Troisfontaine, Levin de Koster,  
Eric Geurts, Peter Janssen, Henk Reijnders.

Het college van B&W en de medewerkers van gemeente Beekdaelen wensen 
u mooie feestdagen en een gelukkig en gezond 2023
Het jaar 2022 zit er bijna op. Een jaar dat veel voor ons in petto had, met oorlog en vluchtelingen, een energiecrisis 
en woningnood. Maar 2022 was ook een jaar waarin veel moois is gebeurd en veel werk is verzet. Samen met u 
blikken we graag terug en natuurlijk vooruit naar het nieuwe jaar! 



Vanoet de gemeinteraod wunsj veer uch alleneij fijn

fiesdaag en eene gooije roetsj noa 2023.


