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Global Goals

Vergroen mee!
Maasbracht heeft de smaak te pakken

Kans bij aanbrengen tijdcapsule
de oorkonde. De capsule waarin de
oorkonde zit staat vol met water en
er wordt voor het ergste gevreesd.
Een klein stukje papier is het enige
wat nog over is. Van de tekst op de
oorkonde is niets meer te lezen.

Twee weken geleden is tijdens de
werkzaamheden in de oude kern in
Stevensweert de oude waterpomp
van zijn plaats getild. De pomp krijgt
een opknapbeurt. Over een aantal
weken komt de waterpomp terug
naar Stevensweert en krijgt daar een
nieuwe prominente plek.
In september ging in Maasbracht de proef ‘Vergroen
mee’ van start. Een proef waarbij inwoners met hulp
van de gemeente de stenen in hun tuin vervangen
door groen. Ruim 40 inwoners hebben zich aangemeld en nemen deel aan de actie. Het is niet meer
mogelijk om aan de actie deel te nemen. Nadat de
proef in Maasbracht is afgerond, bekijkt de gemeente
of het volgend jaar ook in andere kernen van Maasgouw wordt uitgevoerd.
Waarom is een groene tuin belangrijk?
Een groene tuin kan hittestress voorkomen. Tijdens
een hele warme zomer is het in een groene tuin namelijk een stuk koeler. Meer groen en minder stenen
in de tuin is niet alleen fijn voor uzelf, het zorgt ook
voor meer vlinders, insecten en vogels. En een groene

tuin helpt bij het tegengaan van wateroverlast,
omdat regenwater in de bodem zakt en niet naar het
riool wordt afgevoerd. Wel zo handig in tijden van
langdurige droogte.
Vergroen uw tuin in het najaar
Wilt u zelf ook aan de slag met het vergroenen van
uw (voor)tuin? Dan is het najaar de beste periode
om dat te doen. In de herfstperiode valt meestal
meer regen dan in het voorjaar. Daardoor droogt
nieuwe aanplant minder snel uit, waardoor u minder
water hoeft te geven. Ook is het in deze periode
eenvoudiger om groen te planten of verplanten. In de
herfst komen planten en bomen in een slaapstand.
Hierdoor krijgen wortels meer tijd om zich te ontwikkelen.

Wilt u meer informatie?

Oorkonde in fundering
Extra spannend was een oorkonde
die volgens een oud krantenartikel
van ongeveer 35 jaar geleden in de
fundering van de waterpomp zou
moeten zitten. Er werd besloten om
op zoek te gaan naar die oorkonde.
Vakkundig werd de betonnen rand
met daarin de vermoedelijke oorkonde gesloopt. Maar al snel word
duidelijk dat er niet veel over is van
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Maasgouw gaat steenuilen helpen
Als het ergens aantrekkelijk is voor
steenuilen dan is het dat ook altijd
voor mensen. Dat gaat namelijk hand
in hand.

Meer informatie over het vergroenen van uw voortuin vindt u op
www.waterklaar.nl/noord/oplossingen/vergroenen.

gemeentemaasgouw.nl/globalgoals

in het kort

Limburgse watertaps houden winterslaap
Deze week worden de WML-Watertaps afgesloten van
het water. WML doet dit om bevriezing te voorkomen.
Gedurende de winter worden de taps gecontroleerd en
‘voorjaarsklaar’ gemaakt. Zodat er ook in 2023 buitenshuis lekker gratis drinkwater getapt kan worden.
Voorjaar 2023
In het voorjaar van 2023 rijden medewerkers van WML
door Limburg om de watertaps weer aan te sluiten en te
zorgen dat u kunt genieten van het water.

Nieuwe kans
Met het plaatsen van de waterpomp
op een nieuwe locatie ontstaat er
een kans om een tijdcapsule aan te
brengen die hopelijk wel waterdicht
is. Diverse verenigingen hebben al
een bijdrage geleverd aan het vullen
van deze tijdscapsule. Tot 19 november is het nog mogelijk om iets aan
te leveren voor de tijdscapsule. De
tijdscapsule wordt op woensdag 21
december geplaatst door wethouder
Sjors Blomen.

Gemeente Maasgouw start komend
voorjaar een project om steenuilen
een steuntje in de rug te geven.
Op dit moment broeden jaarlijks
zo’n 20 tot 25 steenuilenpaartjes
in Maasgouw. Maar dat kan beter!
Gemeente Maasgouw organiseert op
donderdag 6 april een bijeenkomst
om inwoners te informeren over
steenuilen. En dat is niet alleen
gunstig voor de steenuilen maar ook
voor onze inwoners.
Aantrekkelijk landschap
De steenuil broedt altijd in de buurt
van mensen. Het houdt van het kleinschalig landschap in de randen van
het dorp en is verzot op knotbomen,
hoogstamboomgaarden en hagen.

Steuntje in de rug
Er zijn verschillende manieren
waarop u de steenuil een steuntje in
de rug kunt geven. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een
nestkast voor de steenuil op een
geschikte plek. Ook kunt u helpen
door de dorpsrand en het buitengebied aantrekkelijker te maken door
landschapselementen aan te planten,
zoals gemengde hagen, hoogstamboomgaarden en knotbomen. Maar
u kunt ook helpen bij het controleren
van de nestkasten.
Informatieavond
Wilt u uw steentje bijdragen in
het belang van de steenuilen in
Maasgouw? Noteer dan alvast
donderdag 6 april in uw agenda.
De informatieavond vindt plaats
in gemeenschapshuis ’t Leuke in
Beegden en begint om 20:00 uur.
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in het kort

Opwaardering hoogspanningsverbinding

Muurschildering basisschool
ontstaat maar storen zich vooral aan
de lelijke keerwand langs de Leukenstraat.

De hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en
Eindhoven moet een flinke opknapbeurt krijgen. Daar
zijn een aantal vergunningen voor nodig om dat te kunnen doen. De ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage. In
november zijn er drie informatieavonden, waar u meer
hoort over de plannen
Ontwerpbesluiten ter inzage
De ontwerpbesluiten liggen tot en met 15 december ter
inzage. U kunt op deze stukken een reactie (zienswijze)
geven. U kunt dit op verschillende manieren doen. We
stellen het op prijs als u daarbij aangeeft op welk deel
van de stukken u reageert en uw zienswijze onderbouwt
met argumenten. Kijk op de website van Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland voor meer informatie:
www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven. De ontwerpbesluiten zijn daar ook digitaal te zien.

Uitnodiging informatiebijeenkomsten
De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:
• dinsdag 22 november van 19:00 tot 21:00 uur in Zalencentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57 in Maasbracht;
• donderdag 24 november van 19:00 tot 20:00 uur een
online bijeenkomst via Zoom.
U kunt zich aanmelden voor één van deze bijeenkomsten via www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven.

Het groen rondom de basisschool in
Beegden wordt ecologisch beheerd.
Omwonenden moeten wennen
aan het andere beeld dat hierdoor

Kinderen beschilderen wand
Afgelopen weken is deze wand samen
met kinderen van de school beschilderd met het thema biodiversiteit. Zo
brengen we kinderen in aanraking
met natuur en het belang van biodiversiteit én dragen we bij aan herstel
van biodiversiteit.

samen maken we Maasgouw

Bezoek de dorpscontactpersonen
kunt als vanouds bij Wendy en Audrey terecht met uw
zorgen, wensen en ideeën voor de leefbaarheid van uw
kern of de gemeente in het algemeen.
De komende tijd vindt u de dorpscontactpersonen hier:
• woensdag 23 november van 12:30 tot 16:30 uur
in de kantine van de tennisvereniging in Wessem;
• woensdag 30 november van 10:00 tot 14:00 uur
in ’t Leuke in Beegden.

In november en december treft u de dorpscontactpersonen niet buiten aan met de keet maar binnen bij
lokale accommodaties in de verschillende kernen. U

Contact
Wel contact, maar geen mogelijkheden in het reisschema die u passen? Natuurlijk is er ook altijd de
mogelijkheid om de dorpscontactpersonen te bellen via
het nummer (0475) 85 25 00 of te mailen via dorpscontactpersoon@gemeentemaasgouw.nl. Ook kunt u een
afspraak maken op locatie.

Meer informatie
Op www.gemeentemaasgouw.nl/dorpscontactpersonen
vindt u meer informatie over de dorpscontactpersonen.

actueel

Geheimhouding persoonsgegevens BRP
De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland
worden bijgehouden in de Basisregistratie personen
(BRP). Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens,
maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk
of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en
kinderen. Met de persoonsgegevens wordt zorgvuldig
omgegaan. Niet iedereen kan zomaar uw persoonsgegevens bij de gemeente opvragen.
Wel gegevensverstrekking
De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan
bedrijven of particulieren. Aan een aantal instanties of
personen verstrekt de gemeente wel uw gegevens uit
de BRP. Dit zijn:
• Overheidsorganen
	Persoonsgegevens mogen worden verstrekt aan
overheidsinstanties, zoals de belastingdienst, politie
en UWV. De gemeente verstrekt aan overheidsinstellingen alleen die gegevens uit de BRP, die nodig zijn
voor de uitvoering van hun wettelijke taak.
• Derden
	Naast overheidsorganen zijn er meer instanties of
personen (z.g. derden) die gegevens uit de BRP bij
de gemeente mogen opvragen:
-p
 ersonen die beroepsmatig gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren, zoals advocaten of faillissementscuratoren;
-d
 e Stichting Interkerkelijke Leden Administratie
(SILA), enkele pensioenfondsen, verzekeraars,
spaarfondsen en bepaalde financiële instellingen

die uitkeringen verzorgen;
- niet-commerciële instellingen en particulieren die
werkzaamheden van maatschappelijk belang vervullen;
- instellingen die werkzaam zijn op het gebied van
de gezondheidszorg, maatschappelijke of sociale
dienstverlening.
Het verstrekken van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden of het werven van leden of fondsen is
verboden.
Gegevensverstrekkingen voorkomen
De verstrekking van gegevens aan overheidsinstellingen
kunt u niet tegengaan. U kunt wel verzoeken om uw
gegevens geheim te houden en daarmee geen gegevens te verstrekken aan derden (bijvoorbeeld de SILA,
Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) en derden
die werkzaamheden van maatschappelijk belang voor
de gemeente uitvoeren. Wanneer de gemeente een
verzoek ontvangt om uw gegevens te verstrekken,
vragen wij voorafgaand om uw goedkeuring. U kunt uw
verzoek om geheimhouding (verstrekkingsbeperking
genoemd) digitaal (met uw DigiD) indienen via onze
website.
Een verzoek om geen gegevens meer te verstrekken aan
de SILA betekent overigens niet dat de inschrijving in
het register van de SILA automatisch wordt beëindigd.
Hiervoor moet u zelf contact op nemen met het kerkgenootschap met het verzoek uw persoonsgegevens uit
het bestand van de SILA te laten verwijderen.

bekendmakingen
Hieronder staan per kern de bekendmakingen van deze
week. De volledige bekendmaking vindt u in het elektronisch
gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.
Beegden

Maasgouw

• Aanvraag omgevingsvergunning /
Nieuwstraat 67 / het renoveren en
herindelen van een koetshuis
• Aanvraag sloopmelding / Nieuwstraat 67 / het slopen en verwijderen
van asbesthoudende materialen ten
behoeve van een renovatie
• Vergunningsvrij / Kruisstraat 12 / het
plaatsen van een erfafscheiding en
overkapping
Linne
• Aanvraag sloopmelding / Veestraat 6
/ het verwijderen van asbesthoudende materialen en slopen van loodsen
• Verleende omgevingsvergunning
/ kadastrale sectie E nummer 3270
/ het plaatsen van een Vodafone
antenne installatie
• Verleende ontheffing geluidshinder
/ Rijksweg ongenummerd / het
verlenen van ontheffing voor het
produceren van geluid tijdens het
uitvoeren van werkzaamheden aan
een bouwwerk (i.c. warehouse B)
van 10 november 2022 tot en met
25 november 2022
Maasbracht
• Aanvraag omgevingsvergunning /
kadastrale sectie P nummer 3, 208
en 252 / het plaatsen van 4 banken
• Aanvraag omgevingsvergunning /
Hoofdstraat 70a / het brandveilig
gebruik van een pand
• Verleende omgevingsvergunning /
Amalialaan 1 / het wijzigen van de
reeds verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een woonhuis met betrekking tot de ligging
van het woonhuis
• Verleende ontheffing APV / Maasbracht centrum / het houden van
de activiteit “Moonlight shoppen
2022”op 23 december 2022 van
22.00 uur tot 00.00 uur
• Verleende ontheffing APV / Hoofdstraat 25 / het tijdelijk plaatsen van
een tent van 14 december 2022 tot
en met 27 december 2022

• Verleende ontheffing geluidshinder /
het verlenen voor het produceren van
geluid in verband met het ’s nachts
slijpen van spoorstaven van 1 januari
2023 tot en met 31 december 2023
Stevensweert
• Verleende ontheffing Alcoholwet /
Jan van Steffeswertplein / het zonder
vergunning verstrekken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het
Kaarsenfeest op 16 december 2022
van 18.00 uur tot 23.00 uur
• Verleende ontheffing Alcoholwet /
Julianalaan 2 / het zonder vergunning verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het jaarlijkse themaconcert op 19 november
2022 van 19.30 uur tot 00.00 uur
•M
 elding evenement / Julianalaan
2 / het organiseren en houden van
het themaconcert “The best of … 10
jaar themaconcert” op19 november
2022 van 20.00 uur tot 23.00 uur
• Melding evenement / Jan van Steffeswertplein / het organiseren en houden van het
Kaarsenfeest op 16 december 2022
Thorn
• Aanvraag omgevingsvergunning /
Boekenderweg 28 / het bouwen van
een bedrijfswoning
• Aanvraag sloopmelding / Santfort
1 / het slopen van asbesthoudende
golfplaten van daken van een manege en stallen
• Aanvraag sloopmelding / Kessenicherweg 20 / het slopen van
een woning met recreatiegebouw
voormalige camping te Thorn
Wessem
• Verleende aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten / van
Horneplein 9 / het aanwezig hebben
van twee kansspelautomaten (café
Den Hook)
•M
 elding evenement / kern Wessem
/ het organiseren en houden van
de intocht van St. Nicolaas op 13
november 2022

E-MAILSERVICE BERICHTEN OVER UW BUURT
De e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ biedt de mogelijkheid om
bekendmakingen bij u in de buurt of de hele gemeente digitaal te
ontvangen. Meer informatie en inschrijven via
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

