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Kiesstress geldt niet voor Lars, Twan, Ed en Clasina

Arno Korsten
uit Schimmert
schrijft boek
over Mark Rutte
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Verkiezingen,
de keuze is reuze
Beekdaelen Op 15, 16 en 17 maart 2021 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Verspreid over twintig kieskringen
in ons land doen maar liefst 37 partijen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer; een record! In Beekdaelen prijken 34 partijen op het
stembiljet. Samen zijn ze goed voor 1.049 kandidaten. Door de coronamaatregelen zijn de verkiezingen over drie dagen verdeeld. De stemdagen
op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn vooral bedoeld voor mensen die in de risicogroep vallen. Mensen die ouder zijn dan 70 jaar mogen ook
hun stem per post versturen. Woensdag 17 maart zijn de stembureaus geopend voor iedereen met een stempas. Foto Katja Waltmans

Kasteelpark
Amstenrade
op slot
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Coronaproof op 23 locaties in gemeente Beekdaelen

Met mondkapje naar de stembus
Nog één week te gaan tot verkiezingsdag. Voor het
eerst in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden mét mondkapje. Volgens minister Kajsa
Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zijn gemeenten al zo ver met de voorbereidingen dat ‘het qua
organisatie lukt’. En als het aantal coronabesmettingen de komende dagen oploopt? “Je kunt nooit
nooit zeggen, maar in deze omstandigheden kan het
gewoon.” De Beekdaeler legde deze kwestie voor aan
de vijf fractievoorzitters in de Beekdaelense gemeenteraad wier partij meedoet aan de Tweede Kamerverkiezing. D66-fractievoorzitter Rodney Swelsen
reageerde als enige niet op ons verzoek.

BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Gelet op de uiterst precaire situatie op dit moment hadden
de verkiezingen wat mij betreft
uitgesteld mogen worden”,
zegt Twan Schevers (CDA).
”Laten we hopen dat de opkomst niet beïnvloed wordt
door de situatie, want het democratische proces moet natuurlijk wel gewaarborgd zijn.”
Ed Slangen (VVD) vindt het
‘opmerkelijk’ dat de verkiezin-

gen ‘gewoon’ doorgaan, ‘aangezien alle andere zaken wél
verplaatst of geannuleerd zijn’.
De verkiezingen doorschuiven
richting juni was volgens hem
beter geweest. “Zeker nu men
denkt dat zich mogelijk een
derde coronagolf aan het ontwikkelen is.” Anderzijds is het
belangrijk om een regering te
hebben die volledige volmachten heeft. “Een demissionair
kabinet kan immers weinig.”
Clasina Debets (GroenLinks)
is op 17 maart zelf voorzitter

in een van de 23 verkiezingsbureaus in Beekdaelen. “Volgens mij hebben gemeenten
de verkiezingen goed geregeld.
Er is voldoende spreiding omdat er op drie dagen gestemd
kan worden. Bovendien kunnen ouderen boven de 70 jaar
per post stemmen.” Ook wijst
zij op de aanvullende maatregelen, zoals het rode stempotlood dat je mee naar huis
mag nemen.” Lars Kockelkoren (PvdA) is allerminst positief. “Bij het kabinet regeert

de willekeur. De routekaarten
met een uitweg uit deze crisis
waren al achterhaald toen ze
gepubliceerd werden. Maatregelen worden ingesteld en
ineens weer opgeheven, zonder dat je begrijpt waarom. De
avondklok zou als eerste worden opgeheven, oh nee: toch
maar niet. Er is geen touw aan
vast te knopen en dat ondermijnt het draagvlak.”
Zie verder pagina 4

STEM 17 MAART MET VOORKEUR!

Pascale Plusquin

nummer 8

MARIEKE NASS
NUM MER 30
DÉ LIMBURGSE STEM
IN DEN HAAG
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Met een rood potlood krijgt de gemeente
daarvoor een dikke onvoldoende.

Jacques

Column Jacques

Stempotlood

J

arenlang was ik voorzitter van een stemlokaal, een boeiende
klus, omdat je dan in één dag het grootste deel van de dorpsgemeenschap voorbij ziet komen. Op elk onderdeel wordt
gewoonlijk commentaar geleverd en de meesten denken daar
ook origineel in te zijn. Een vaste opmerking gaat over de kleur
van het rode potlood die politiek zou zijn bepaald. Wie gebruikt
er tegenwoordig nog een potlood? Alleen tekenaars. Toch is het
gebruik al heel oud. Reeds in 1599 schreef de natuurhistoricus
Ferrante Imperato dat het potlood ‘veel praktischer dan pen en
inkt’ was: “De strepen die je trekt zijn niet alleen op een witte
achtergrond zichtbaar, maar even goed op een donkere omdat
het zo glimt.” Het potlood met een stift van grafiet en klei werd
in 1794 uitgevonden door de Fransman Nicolas-Jacques Conté. Bij
verkiezingen werd om een kandidaat aan te duiden vanouds een
vakje op een stembiljet gemarkeerd met een zwart potlood. In ons
land werd in 1918 het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd
en een jaar later ook voor vrouwen. Omdat er ineens zoveel kiezers tegelijk hun stem gingen uitbrengen, schreef Jhr. mr. dr. Jean
Aernoud Anne Hendrik (Noud) de Beaufort, burgemeester van
Soest, een ingezonden stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van 8 juli 1918 onder de titel “Stemt rood”. Hij deed dit, omdat
hem als voorzitter van een stembureau was gebleken, dat het niet
mogelijk was om in één oogopslag te zien of op een stembiljet
met talrijke kandidaten één of meer der witte stipjes zwart was
gemaakt. Het tellen van de stemmen werd zo een vrij tijdrovend
en vermoeiend werk. Hij schreef: “Een reclamebord aan den uitgang van het stembureau waarop met roode letters was gedrukt
‘stemt rood’ deed nu bij mij het denkbeeld opkomen of het, om
den arbeid der stembureaux te vergemakkelijken, niet aanbeveling zoude verdienen, wanneer de kiezers werden verplicht in
letterlijken zin rood te stemmen, d.w.z. het stipje in het stemvak
voor den naam van den candidaat hunner keuze met een rood in
plaats van met een zwart potlood van kleur te doen veranderen.”
De jonkheer was van liberale snit en gaf daarom aan, dat als men
tegen rood stemmen bezwaar zou hebben, een andere sprekende
kleur aangenomen kon worden, bijvoorbeeld oranje (met een
knipoog naar het koningshuis). De hartenkreet van De Beaufort
vond gehoor en artikel 71 van de Kieswet werd door het parlement
gewijzigd. Sinds 1922 wordt met rood potlood gestemd en een
andere kleur maakt het biljet ongeldig.
Tot enkele jaren geleden hing in het lokaal het bord “Gelieve de
potloden niet te bevochtigen”, want veel mensen likten aan het
potlood alvorens ermee te schrijven. Dat was ooit een gewoonte
om beter te kunnen schrijven. De waarschuwing stamt uit de
tijd, dat potloden nog de giftige stof aniline bevatten, maar het
grafietpotlood kent dat risico niet meer. Gevaarlijk of niet, eraan
likken is natuurlijk onhygiënisch voor degene die na je komt. Het
bord werd ook wel gezien als waarschuwing om in het stemhokje
niet zijn plas te doen, wat vroeger nog wel eens gebeurde toen er
nog een gordijntje voor hing. De nood kan zomaar hoog zijn. Het
potlood kon ook op die manier bevochtigd worden.
De voorzitter heeft altijd een puntenslijper paraat, want het komt
vaker voor dat de punt breekt of stomp is geworden. Meestal is
het stempotlood wat dikker dan een gewoon potlood, omdat er
aan de achterkant een gat in geboord wordt voor de ketting. Dat
gaat beter bij een dik potlood. Als het potlood niet zou worden
bevestigd, nam menige kiezer het mee, omdat de gewoonte
bestaat om direct na het schrijven het gerei in het colbert of de tas
op te bergen. In coronatijd hebben diverse gemeenten voor elke
kiezer een potlood beschikbaar en het is juist de bedoeling dat ze
het meenemen. Ze kunnen het dan verkopen en worden daarmee een potloodventer. De inkoopprijs bedraagt 16 cent en dat
is duurder dan de (zwarte) potloodjes die je bij IKEA na gebruik
mag meenemen. In de gemeente Beekdaelen worden de potloden
na elk gebruik gedesinfecteerd en vervolgens weer uitgegeven
geheel conform het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Er is een
lid van het stembureau met de potlooduitgifte belast, een zeer
verantwoordelijke taak waarvoor je na vele jaren trouwe dienst en
onbevlekt strafblad een lintje kunt verwerven.
Tot slot moet mij nog wat van het hart. Er zijn dit jaar twee extra
verkiezingsdata vastgesteld, vooral bedoeld voor de oudere en
kwetsbare burgers die de drukte willen mijden. Daarvoor zijn drie
lokalen beschikbaar, verspreid over de gemeente de sporthal Gitek in Nuth, het gemeenschapshuis Noeber Beemden in Schinnen
en cafe ’t Baekske in Schinveld. De laatste locatie is een van de
weinige die niet bereikbaar zijn voor gehandicapten, Dat is een
onhandige keuze, waarbij niet echt lijkt te zijn nagedacht. Met een
rood potlood krijgt de gemeente daarvoor een dikke onvoldoende.
Reageren?
jja.jetten@kpnmail.nl

Pascale Plusquin

Kandidaat Partij voor de Dieren
De verkiezingen staan voor de deur. Een van de partijen waarop u kunt stemmen is de
Partij voor de Dieren, die een geheel eigen geluid laat horen waar steeds beter naar
geluisterd wordt. Op de kandidatenlijst staan twee Limburgers hoog genoteerd: op
nummer 4 Frank Wassenberg, zittend Kamerlid en op nummer 8 Pascale Plusquin.
Pascale is sinds 2015 fractievoorzitter van de partij in
Provinciale Staten. In die periode heeft ze mooie resultaten
weten te boeken, zoals op het
gebied van veehouderij, natuur
en luchtkwaliteit. Zo zette ze de
geitenhouderij in Limburg vanwege gezondheidsrisico’s op slot,
weekte miljoenensubsidies los
voor natuur en kringlooplandbouw. Daarnaast maakt ze zich
hard voor LHBTIQA+ rechten.
Sinds 2018 doet zij dit ook in
de gemeenteraad van Heerlen.
Pascale komt op voor dieren die
bedreigd worden. Toen bleek dat

Bassischool
Wijnandsrade
verkoopt weer
paaseieren
Wijnandsrade
Basisschool
Wijnandsrade
is weer gestart met de
paaseierenactie. Dit jaar
wel anders vanwege de
coronamaatregelen. De
eieren worden niet aan
de deur verkocht, maar
er kan worden besteld via
ovstefanus@gmail.com.
Een paasei kost 35 cent.
Bestellen kan tot 14 maart.
De paaseieren worden op
een afgesproken tijdstip
thuis bezorgd.

Landelijke
collecte:
8-13 maart

jagers hun hobby nog mogen
uitoefenen in het holst van de
nacht, ook tijdens de avondklok,
stelde ze daar kritische vragen
over. Zwerfkatten en wasberen
afschieten? Niet als het aan
Pascale ligt. Ze noemde dat
‘barbaars’en pleitte voor diervriendelijke manieren om de
populatie te beheersen’. Ook bij
het Roermondse ‘dassendrama’,
waarin de Provincie fout op fout
stapelde, reageerde ze furieus.
Met zestien andere natuurorganisaties wil zij weten hoe al
deze blamages hebben kunnen
plaatsvinden en stelde daar vra-

gen over. Ook deed ze aangifte
wegens dierenmishandeling.
De PvdD kreeg bij de vorige
Kamerverkiezingen 5 zetels. Volgens de jongste peilingen staat
de partij op 7 zetels en dat zou
zomaar 8 zetels kunnen worden.
Dan kan Pascale ook landelijk
aan de slag. Alles wat waarde
heeft is kwetsbaar en heeft bescherming nodig.
Stem daarom op 17 maart
Lijst 9 Partij voor de Dieren,
bij voorkeur op
Pascale Plusquin.
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Gemeente Beekdaelen
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Veer steune Lilianne Ploumen mit her campagne vuer ‘n ieerlike
toekoms vuer jieekerein in Beekdaelen en gans Nederland.

Veer sjtume PvdA!
PvdA Beekdaelen

EXTRA

schilder & kleinklussen bedrijf

Voor al uw
behang- en schilderwerk

Gespecialiseerd in kleine klussen zoals:
Behangen
Schilderwerk binnen en buiten
Div. kleine repararaties in en om het huis
Timmerwerk

Uw hulpmiddelen specialist!!
Groot aanbod aan
scootmobielen,
rollators, rolstoelen
en andere hulpmiddelen!!

Onderscheidend door de beste service!!

WiNterActie!!

Gratis rollator ter waarde van €100,bij aankoop van een scootmobiel!!

10% kortiNG

op het Gehele ASSortimeNt
(op vertoon van deze advertentie)!!

Actie vanwege
succes
t/m 31-03-2021
Acties
zijn geldig
t/mverlengd
31-01-2021
Ondanks de coronamaatregelen
zijn wij gewoon geopend:
Weth.Sangersstraat
40
Op ma
vr van 9 tot 17 uur en za van 11 tot 14.30 uur.
6191
NAt/m
Beek
046-4372727
Weth. Sangersstraat 40, 6191 NA Beek
(nabij winkelcentrum
Makado) Makado)
(nabij winkelcentrum
www.gabriel-hulpmiddelen.nl
046-4372727 www.gabriel-hulpmiddelen.nl

U kunt altijd bellen voor een vrijblijvende afspraak.

JAN EXTRA Schilder & Kleinklussenbedrijf
Hunnecum 18 - NUTH
Tel. 045-5242489. GSM: 06-36561973.
E-mail: info@janextra.nl

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!
#Dinsdag of
woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien eenvoudig bij
met extra wijken.

Word bezorger
in Amstenrade
Interesse? Bel 045-5243026

Samen maken
we Beekdaelen!
Beekdaelen 2021 De lokale politieke partij
Vernieuwingsgroep Beekdaelen vindt het van
belang dat alle inwoners mee kunnen doen,
mee-participeren, meedenken en meebeslissen.
Fractievoorzitter Hugo Schaffrath geeft aan dat
de Vernieuwingsgroep al 50 jaar lang de
inbreng en participatie van burgers in hun
eigen KERN en in hun gemeenschap van groot
belang vindt. Hiermee geven we samen invulling aan het motto “Beekdaelen maken we
samen”.
Indien u wilt opkomen voor de belangen van
uw KERN of buurt, stuur dan gerust eens een
mailtje naar (hugoschaffrath@home.nl) of bel
mij even op (06-27821174). Wij gaan graag
met u in gesprek.
NUTH

E JAN
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Puzzels: kruiswoordpuzzel,
woordzoeker en sudoku
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TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021

Emeritus hoogleraar ARNO KORSTEN

Help, kiesstress! Dat
geldt niet voor Lars,
Twan, Ed en Clasina
3 vervolg van pagina 1
Ondanks stemwijzers en kieshulpen, kiezen uit 34 partijen is nog niet zo
eenvoudig. Desondanks heeft 70 procent van de Limburgse kiezers al een
keuze gemaakt. Dat blijkt uit een enquête onder 566 Limburgers door
onderzoeksbureau Flycatcher, in opdracht van L1. Vijf (van de zeven)
fractievoorzitters in de gemeenteraad van Beekdaelen weten niet eens
wat kiesstress is, want zij stemmen ‘gewoon’ op hun eigen partij.
BEEKDAELEN
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Lars Kockelkoren (PvdA)
Waarom zou je – bijvoorbeeld
- op de PvdA ‘moeten’ stemmen? “Naast de sociaaldemocratische waarden zoals gelijkheid, bestaanszekerheid,
vrijheid en duurzaamheid,
heeft mijn partij anno 2021
bijzonder veel aandacht voor
onze regio.” Dat zegt Lars Kockelkoren, fractievoorzitter van
de PvdA in de gemeente Beekdaelen, 1 raadszetel. “Onze
regio is expliciet benoemd in
ons verkiezingsprogramma.
Ook heeft lijsttrekker Lilianne Ploumen meermaals onze
regio bezocht, uiteraard ook
Beekdaelen. Wie sjoen zou ut
zeen as de iesjte vrouwelike
premier un Limburgs maedje
zou zin!” Volgens Kockelkoren is de afgelopen 10 jaar veel
geld geïnvesteerd in stenen.
“Nu is het tijd om in mensen
te investeren. De PvdA wil
een plan voor de komende 20
jaar waarbij wij 250 miljoen
euro in de mensen uit onze
regio investeren.” Zo wil zijn
partij ‘in onze prachtige regio’
verbeteringen aanbrengen in
de woon-, arbeids- en onderwijssituatie. “Het is toch te
gek dat we het hier nog altijd
hebben over de mijnsluitingen in de jaren zeventig. Nu
is het tijd voor een Nationaal
Programma van Aanpak. En
dan niet een programma voor
nu, maar een programma
waar ook de volgende generaties profijt van hebben.”
Twan Schevers (CDA)
Waarom het een goed idee
zou zijn om te stemmen op
het CDA? “Mijn partij staat
voor degelijk bestuur”, aldus
fractievoorzitter Twan Schevers (7 raadszetels). Naast de
ontwikkelingen rond corona
is er volgens hem nog veel
ander werk aan de winkel.
“Daarbij staan de drie kernpunten voor de komende pe-

”

Wie sjoen
zou ut zeen
as de iesjte
vrouwelike
premier un
Limburgs
maedje
zou zin!
Lars Kockelkoren

riode voorop: een eerlijke en
sterke economie, een krachtige en verantwoordelijke samenleving en een betrouwbare en dienstbare overheid. We
hebben gezien dat daar nog
voldoende uitdagingen liggen.
Het CDA wil er de komende
jaren actief mee aan de slag,
met sterke kandidaten uit
onze regio: Martijn van Helvert (nummer 25) en Marieke
Nass (nummer 30). Zij willen
Zuid-Limburg sterk vertegenwoordigen in Den Haag.” Er
ligt een duidelijke opdracht
om ons land uit de crisis te
leiden, zegt Schevers. “Die opdracht komt bovenop de grote
vraagstukken die er vóór corona al lagen: het klimaat, de
vergrijzing, migratie en de polarisatie van de samenleving.”
De TK-verkiezingen van 2021
gaan volgens hem over ‘het
Nederland waar we met elkaar willen leven, wonen en
werken. We kunnen nu de
kansen grijpen voor een beter
Nederland.” Schevers is ervan
overtuigd dat de kandidaten
van het CDA die kansen ten
volle willen waarmaken.
Ed Slangen (VVD)
Waarom op de VVD (3 raadszetels) stemmen? “Omdat de
VVD de afgelopen tien jaar
heeft laten zien een solide
partij te zijn”, stelt fractie-

voorzitter Ed Slangen. “In
coronatijd zijn we niet weggelopen voor onze verantwoordelijkheden en Mark
Rutte blijkt, ook in crisistijd,
een echte leider te zijn. Zijn
werk tijdens de pandemie is
enorm.” Slangen voegt er aan
toe dat de VVD een partij is
met een visie: “Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. We doen geen beloften
die niet reëel zijn. Mijn partij
heeft een toekomstvisie voor
nà corona. Dat geldt zowel
voor de landelijke als de lokale VVD.”
Clasina Debets (GroenLinks)
“Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk mensen gaan
stemmen.” Dat is de eerste
boodschap uit de mond van
fractievoorzitter Clasina Debets van GroenLinks (2 raadszetels). De TK-verkiezingen
zijn de klimaatverkiezingen,
stelt ze. “De aanpak van de
klimaatverandering gaat veel
te langzaam in Nederland.
Peperdure kerncentrales met
radioactief afval, waarvan de
bouw jarenlang duurt, zijn
hiervoor niet nodig. GroenLinks wil (in) groen investeren. Grote vervuilende bedrijven gaan deze investering
betalen via CO2 belasting.” Zij
voegt er aan toe dat ‘investeren in groene energie’ ook banen oplevert. “Iedereen heeft
in coronatijd duidelijk gezien
wat het allerbelangrijkste is,
namelijk onze gezondheid.
Goede zorg en het beste onderwijs moet voor iedereen
toegankelijk zijn. Het personeel in de zorg, onderwijzers
en politiemensen, zij hebben recht op een fatsoenlijk
salaris.” Ook een gezonde
leefomgeving is van belang.
“Beekdaelen is een groene gemeente. De natuur zorgt voor
rust en ontspanning, ze is het
groene medicijn.” Clasina
Debets benadrukt niet alleen
‘het recht op een betaalbare woning’, haar partij staat

Lars Kockelkoren
(PvdA)

Schimmertenaar
Arno Korsten uit Schimmert is emeritus hoogleraar Bestuurskunde
aan de Open Universiteit en de Universiteit
Maastricht. Zijn laatste
job was honorair hoogleraar in Maastricht, tot
2018. Hij gaf daarnaast
jarenlang adviezen aan
tal van overheden. Met
schrijven stopt hij niet.
Zijn laatste boek gaat
over onze minister-president. Tien jaar in
het Torentje - premier
Mark Rutte analyseert
waarom Mark Rutte
tien jaar premier kon
zijn en blijven. In het
boek legt hij de sterke en zwakke punten
bloot. Daarvoor nam
Arno Korsten stapels
dossiers door, volgde hij
talloze debatten, sprak
hij met Kamerleden en
met oud-ministers. En
bekeek hij nogmaals
diverse persconferenties van de premier. Het
boek is met de Tweede
Kamerverkiezingen van
17 maart in aantocht
hoogst actueel.
BEEKDAELEN
door hub bertrand
Arno Korsten uit Schimmert schreef

Twan Schrevers
(CDA)

Ed Slangen
(VVD)

Clasina Debets
(GroenLinks)

ook voor ‘gelijke kansen voor
iedereen en een duurzame,
eerlijke en inclusieve samenleving.’ Zoals reeds gemeld: u
kunt kiezen uit en stemmen
op een van de 34 partijen die
meedoen (D66-fractievoorzitter Rodney Swelsen reageerde niet op het verzoek van
De Beekdaeler om medewerking te verlenen aan dit verhaal).

Mark Rutte is een premier die
in een versnipperd politiek
landschap met zijn kabinetten moest zien te overleven.
Een meerderheid verwerven
was en is iedere keer een heksentoer. Arno Korsten: “Rutte
III bestaat uit een coalitie van
niet meer dan 75 zetels, precies de helft van alle zetels.
Om die de volledige vier jaar te
laten volmaken moet hij sterke kanten hebben, anders kun
je geen tien jaar onafgebroken premier zijn. Daarnaast
vind ik het bijzonder dat hij
overleeft waar anderen al lang
van het politieke toneel zijn
verdwenen. Denk aan Wouter
Bos, Diederik Samsom, Jolande Sap of meer recent Alex-

ander Pechtold of Lodewijk
Asscher.”
Lenig met taal
Wat zijn de voornaamste conclusies uit het boek? Korsten:
“Mark Rutte was niet de baas
van het land, wel hét gezicht.
Helemaal sinds de coronapandemie. Hij maakt tevens naast
Merkel en Macron prominent
deel uit van de Europese Raad
van Regeringsleiders. Bovendien zijn we in een maatschappij vol crises beland. Een
premier wordt daarop aangesproken, meer dan ten tijde
van Van Agt, Lubbers, Kok of
Balkenende. Daarnaast is het
premierschap een baan die

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!
#Dinsdag of
woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien
eenvoudig bij met
extra wijken.

Word bezorger in Amstenrade!
Interesse?
Meld je aan via info@beekdaeler.nl
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Een opvolger van Mark Rutte
zie ik nog niet zo snel.
Arno Korsten

uit Schimmert schetst de sterke en zwakke punten van onze premier

schrijft boek over Mark Rutte

Paaseierenactie harmonie gaat
door ondanks coronamaatregelen

met veel plezier een boek over premier Mark Rutte die in oktober 2020 tien jaar onafgebroken het Torentje bemande. Foto Katja Waltmans

24/7 maximaal inzet vraagt.
Mark Rutte kan dat. Hij is
sterk, vrijwel nooit ziek en
flexibel genoeg om te blijven
zoeken naar oplossingen en
meerderheden. Verder is hij
contactueel goed, doorgaans
uitstekend gehumeurd, sociaal vaardig en ongekend ‘taallenig’. Hij is een uitstekend
debater en duidelijk in zijn
woordkeuzes. Dat hij visieloos
en pragmatisch zou zijn kun
je uitleggen als zwakte, anderzijds kwam hem dat goed
van pas om meerderheden te
smeden. Over ideologie onderhandel je immers niet, over
maatregelen wel. In een coalitieland als het onze is wend-

baarheid voor een premier
onontbeerlijk, dunkt me.”
Voor alle seizoenen
Affaires lijken Teflon Rutte
nauwelijks aan te kleven. Dat
hij minder gevoel lijkt te hebben voor wat de maatschappij
beroert, bijvoorbeeld rond de
aardbevingsschade in Groningen of de toeslagenaffaire,
mag je hem aanrekenen. Hij
heeft dat ook erkend. Daar
staat tegenover dat hij integer is, een prima manager en
een charmante leider die beter
dan wie ook overweg kan met
politiek wisselende omstandigheden. Een man voor alle
seizoenen dus. Arno Korsten:

GroenLinks ruimt zwervuil op in
Nuth tijdens Nederland Schoon
Nuth GroenLinks gaat zaterdag 20 maart aan de slag
om Beekdaelen schoon te
maken. Dat gebeurt op de
jaarlijkse Landelijke Opschoondag, een initiatief
van de stichting Nederland
Schoon. Om 10.00 uur gaat
de opruimkaravaan van start,
waaraan iedereen kan deelnemen. Start- en eindpunt
is het parkeerterrein van de
Aldi aan de Stationstraat. De

deelnemers gaan in groepjes van twee op pad om op
verschillende plekken in
Nuth zwerfvuil op te ruimen.
Materialen voor de schoonmaakactie zoals vuilniszakken en grijpers worden
beschikbaar gesteld door
GroenLinks. Ook wordt gezorgd voor koffie, thee en een
versnapering.
Aanmelden
is noodzakelijk en kan via
clasinadebets@gmail.com.

“Een opvolger zie ik nog zo
snel niet. Mark Rutte was van
oktober 2010 tot oktober 2020
een prima premier.”
Schimmert
Waarom Arno Korsten zijn
boek schreef? “Voor het plezier”, zegt hij. “Wanneer men
een hoogleraar bestuurskunde vraagt naar de kwaliteiten
van een premier die tien jaar
in het Torentje doorbracht,
wat zou dan mijn antwoord
zijn vroeg ik me af. Verwondering over deze man dreef me,
evenals passie voor het vak.”
Plannen om zich te bemoeien
met de politiek in Beekdaelen,
heeft Korsten niet. “Dat is ge-

zien mijn leeftijd niet aan de
orde. Het is aan jongeren om
de koers te bepalen. Ik leef
in Schimmert, waar het mooi
wonen en heerlijk wandelen
is. Daar bereid ik nu een nieuwe publicatie voor over de gevolgen van de toeslagenaffaire
voor gemeentebesturen. Een
college van B&W in Friesland
vroeg een oud-promovendus
van mij, een ambtenaar, om
een antwoord. Komaan dacht
ik, laat ik dat ook eens geven.”
Arno Korsten – Tien jaar in
het Torentje. Premier Mark
Rutte. Uitgeverij Boom
Bestuurskunde Den Haag.
Prijs 25 euro.

Nuth De Koninklijke Harmonie St. Bavo uit Nuth
houdt dit jaar weer een
paaseierenactie. De paaseierenverkoop moest vorig
jaar noodgedwongen afgeblazen worden door de coronacrisis, maar daar wil de
harmonie zich dit jaar niet
door tegen laten houden. In
Nuth verspreidt de harmonie huis aan huis bestelformulieren. Wie niet in Nuth
woont of het bestelformulier
niet gekregen heeft, kan voor
woensdag 24 maart paaseieren bestellen bij George
Florax (045-5243099), Cor
van Engelen (045-5243182)

of via paaseieren@harmonie
sintbavo.nl. Leden van St.
Bavo bezorgen op zaterdag
27 maart de paaseieren aan
huis. Kopers van eieren die
niet in Nuth wonen, kunnen
ze dinsdag 30 maart tussen
18.00 en 20.00 uur ophalen
in het Trefcentrum aan de
Wilhelminastraat. Inwoners
van Nuth, die de eieren zelf
willen ophalen, kunnen dan
ook in het Trefcentrum terecht. De paaseieren kosten 3,50 euro per doos van
tien stuks of 9,50 euro voor
een tray van dertig stuks.
De opbrengst komt ten goede
aan de harmonie.

De bibliotheek helpt bij de belastingaangifte
Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Vragen? Stel ze
tijdens het Belastingspreekuur in de Openbare Bibliotheek
Nuth op 4 ochtenden in maart en april. Ook voor hulp bij het
invullen van je (digitale of papieren) belastingaangifte die
vóór 1 mei moet worden ingediend. Dit gaat op afspraak
(30 minuten per aangifte). Deze service is voor particulieren
en voor iedereen beschikbaar, ook als je geen lid bent van
de bibliotheek. Belastingadviseur Hub Limpens is tijdens de
spreekuren aanwezig om ondersteuning te bieden bij het
invullen van je aangifte. Wees er snel bij en maak direct een
afspraak voor het belastingspreekuur. Na het maken van je
afspraak ontvang je van ons een lijstje met gegevens die je
meeneemt naar het spreekuur.
Gezien de huidige coronamaatregelen vragen wij je stipt op tijd
aanwezig te zijn, het dragen van een mondkapje is verplicht
Activiteit: Belastingspreekuur
Door: Hub Limpens, belastingadviseur
Waar: Openbare Bibliotheek Nuth, locatie Nuth
Wanneer: Dinsdag 30 maart, 6 april, 13 april en 20 april van
09.30 tot 10.00 uur, 10.00 tot 10.30 uur, 10.30 tot 11.00 uur,
11.00 tot 11.30 uur of van 11.30 tot 12.00 uur.
Voor wie: Particulieren (geen zzp’ers)
Deelname: 5 euro
Aanmelden: Telefonisch 045 -524 40 00, of via contact@
bibliotheeknuth.nl
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Geen verdere verruiming lockdown
Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen.
Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.
Heb je klachten?

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

ere verruiming lockdown
Blijf in thuisquarantaine.
Ontvang geen bezoek.

Wasvoor
vaak versoepelingen.
je handen.
oronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte
Laat je testen.
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Houd 1,5 meter
.
afstand.
Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten.
Hoest en nies in je
elleboog.
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Ontmoetingen
Ontvang thuis max. 1 persoon

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Is het druk?
Ga dan weg.

Onderwijs en kinderopvang
Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.
Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Voortgezet onderwijs en mbo
gedeeltelijk open.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.
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Winkelen en boodschappen
per dag (excl. kinderen t/mOnderwijs
12 jaar).

Geen verkoop van alcohol na
Primair onderwijs en kinderopvang
Niet-essentiële winkels dicht.
20.00 uur.
max.en1 keer per dag op bezoek.
open.
Winkelen op afspraak enGa
afhalen
bezorgen van bestellingen mogelijk.
Voortgezet onderwijs en mbo
Buiten: groep van max. 2 personen
Horeca en evenementen
gedeeltelijk open.
of 1 huishouden.
Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
drogisterijen open.
Onderwijs op afstandAfhalen
voor hbo
en bezorgen van bestellingen
en wo.
Vervoer en reizen
mogelijk.
Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Buitenschoolse opvang
dicht.
Evenementen
verboden.
Reis alleen met het ov voor

Horeca en evenementen
noodzakelijke reizen.

Sport

Publiek toegankelijke locaties

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
in Nederland en reis niet Buiten: onder voorwaarden
Ondervoor
andere musea, bioscopen
Afhalen en bezorgen van Blijf
bestellingen
naar het buitenland in de periode
iedereen t/m 26 jaar inen dierenparken dicht.
mogelijk.
t/m 15 april.
teamverband toegestaan.
Evenementen verboden.

ubliek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen
en dierenparken dicht.

ontactberoepen
Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen vanafContactberoepen
27 jaar met max. 4
personen en op 1,5 meter afstand
toegestaan.
Contactberoepen zoals kappers en

Buitenschoolse opvang dicht.

Sport
Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen t/m 26 jaar in
teamverband toegestaan.
Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4
personen en op 1,5 meter afstand
toegestaan.
Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m
12 jaar uitgezonderd.
Wedstrijden verboden.

rij-instructeurs toegestaan.
Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m
12 jaar uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
Wedstrijden verboden.
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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INFORMEERT
De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekendmakingen 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 bekendma
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 attenderingsservice: www.overheid.nl/attenderingsservice. U ontvangt
bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen en andere lokale overheden dan
automatisch. U kunt 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. U kunt ook
zoeken op overheid.nl.

App over uw buurt

U kunt ook de App 'Over uw buurt' gebruiken. Meer informatie
over de app leest u op de website Over uw buurt (via overheid.nl).

Bestemmingsplannen

Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan soms snel. Daardoor
kan het voorkomen dat een deel van de gemeentelijke informatie in dit
weekblad al is ingehaald door de actualiteit. Op www.beekdaelen.nl vindt u
in dat geval de meest actuele informatie over het specifieke onderwerp.

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen
LOCATIE
Vloedsgraaf 1A in
Schinnen
Heiberg 31 in
Amstenrade
Bovenste Puth 74 in
Puth
Stegelenstraat 11 in
Oirsbeek
Roggeveld 53 in
Hulsberg
Verlengen beslistermijn
LOCATIE
Hoeverveldweg 2 in
Schinnen
Handelsstraat sectie A
nr 2549 in Nuth

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een loods

DATUM VERLEEND
26-02-2021

Wijziging situering nieuwbouwwoning

07-01-2021

Het plaatsen van een tijdelijke
woonunit
Het realiseren van een tuinhuis met
overkapping
Het veranderen van de gevelopening

25-02-2021

OMSCHRIJVING
Wonen in een bedrijfswoning

DATUM BESLUIT
26-02-2021

Het bouwen van een bedrijfsloods

02-03-2021

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Gemeente Schinnen
Stookvergunning voor het stoken van
sectie F nr. 207, gelegen snoeihout
aan de Koolweg in Puth
Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo
LOCATIE
OMSCHRIJVING
Onderste Puth 79 in
Het realiseren van een Bed & Breakfast
Puth
Thull 12 A in Schinnen
Het wijzigen van de bestemming
Roggeveld 53 in
Het veranderen van de gevelopening
Hulsberg
Panhuys in Hulsberg
Het realiseren van een fietsenberging

Effe
Bellen

Wie
bel
jij?

Ik bel
elke dag
met mijn
opa.
Dan is hij
even niet
alleen.

04-03-2021
04-03-2021

DATUM VERLEEND
01-03-2021

DATUM INDIENING
24-02-2021
24-02-2021
22-02-2021
04-03-2021

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

Duurzame investering doen als bedrijf
of organisatie?
GEMEENTE BIEDT HIERVOOR EEN DUURZAAMHEIDSLENING AAN
Bedrijven en maatschappelijke organisaties die duurzame investeringen willen
doen, kunnen ondersteuning van de gemeente vragen. De investeringen
dienen bij te dragen aan de beleidsdoelen zoals die staan beschreven in de
Duurzaamheidsvisie van de gemeente Beekdaelen. U kunt hierbij denken aan het
verminderen van de CO2uitstoot, het verbeteren van de biodiversiteit of het
klimaatbestendiger maken van de bebouwde omgeving.
Een bedrijf kan een aanvraag voor een lening tussen de 10.000 en 100.000 euro
indienen. Een aanvraag kan worden ingediend via het aanvraagformulier. Bij de
aanvraag moeten ook een projectplan, een beschrijving van de businesscase, een
financiële onderbouwing en een planning worden aangeleverd.
Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt de aanvragen. Hierbij
wordt onder meer gekeken naar de verbinding met de gemeente Beekdaelen,
de doelmatigheid van de financiering, de sterkte van de businesscase en de
bewustwording over duurzaamheid in de gemeente.

Kijk eens om je heen en bel ook eens iemand
die alleen is.
Deel jouw gebaar via

#SamenTegenEenzaamheid

Aandacht voor elkaar: www.wij-zijn-vrijwilligers.nl

Als het college de lening toewijst, kan de aanvrager een reservering voor de
stimuleringsregeling doen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten. Deze stichting voert een financiële toets uit en
verstrekt en beheert de lening. De looptijd van de lening is 15 jaar.
Meer informatie? Kijk op: https://www.beekdaelen.nl/subsidies-en-leningenduurzaamheid. Voor vragen over de stimuleringslening kunt u contact
opnemen via duurzaamheid@beekdaelen.nl.

Slapeloze nachten
verholpen door hulp
van cliëntondersteuner
Na het overlijden van haar man kwam er een hoop op Annemie
Groen af. Al het papierwerk dat ze te verwerken kreeg, bezorgde haar
slapeloze nachten. Met hulp van het Centrum voor Maatschappelijk
Werk en Welzijnswerk (CMWW) kreeg ze haar administratie weer
onder controle. “Ik kan weer rustig slapen.”

Onze ondernemerswereld
op z’n kop
Beste ondernemers van Beekdaelen,
Het afgelopen jaar heeft ontzettend veel van u allen gevergd.
Een lockdown in het voorjaar, gevolgd door een lockdown in
het najaar die ook nu nog voortduurt. Veel winkels werden geconfronteerd
met een verplichte sluiting. Zelfstandige ondernemers met zogenaamde
‘contactberoepen’ mochten in veel gevallen hun vak niet meer uitoefenen.
En nog steeds is er geen licht aan het eind van de spreekwoordelijke
‘coronatunnel’. Als gemeente beseffen wij heel goed dat uw positie
op dit moment verre van benijdenswaardig is.
Dat is ook de reden waarom wij u op deze manier een welgemeend
hart onder de riem willen steken. Graag brengen wij daarom nogmaals
de mogelijkheden onder de aandacht die u als ondernemers via de gemeente
of de Rijksoverheid worden aangeboden:

Bij het CMWW kwam Groen in contact met cliëntondersteuner Maaike
Krotwaar. Samen keken ze naar de situatie van mevrouw Groen. Er werd
gekeken hoe ze dingen moest opstarten en van welke voorzieningen ze gebruik
kon maken.

Hulp bij digitale aanvragen

Omdat de man van Groen al gepensioneerd was, moest er een aanvraag voor
nabestaandenpensioen geregeld worden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
In de tussentijd moest er ter overbrugging een bijstandsuitkering aangevraagd
worden. De cliëntondersteuner hielp Groen hierbij.
“Ik ben niet zo’n held met computers”, legt Groen uit. “Alles wat er op dat
moment op me afkwam, daar wist ik helemaal niets van. Maaike heeft me heel
goed geholpen. Ik ben haar echt dankbaar.”
Krotwaar hielp Groen onder meer met het aanvragen van een DigiD. Voor de
cliëntondersteuners is het belangrijk om mensen te adviseren en echt naast
iemand te staan. Kortwaar keek mee met Groen en hielp haar op weg, maar
het doel was om Groen zo veel mogelijk zelf te laten doen. “Uiteindelijk heb
ik ook veel zelf gedaan: bellen met de SVB en het invullen van papieren. Maar
sommige dingen daar kwam ik niet uit. De sociale dienst die vragen stelde,
zaken met de belasting... Daar heeft Maaike me mee geholpen.”

Sociale ondersteuning

Groen is blij met de hulp die ze van Krotwaar kreeg. Krotwaar keek op haar
beurt verder dan alleen de hulpvraag waarmee Groen zich bij het CMWW
meldde. Naast al het papierwerk werd er gekeken naar wat er nog meer speelde
in het leven van Groen. Daaruit kwam ook naar voren dat na het overlijden van
haar man enkele sociale contacten waren weggevallen.

Financiële hulpverlening
De financiële regelingen gelden voor alle Beekdaelense ondernemers. De basis
hiervan vormt vanzelfsprekend het landelijke coronasteun en herstelpakket
‘economie & arbeid’ van de Rijksoverheid (rijksoverheid.nl / coronavirus /
financiële regelingen). Dit pakket biedt het grootste deel van de Beekdaelense
ondernemers voldoende financiële ondersteuning. Daarnaast kunnen
ondernemers die, om welke reden dan ook, via het landelijke steunpakket niet
worden gecompenseerd tot het voor hen geldende sociale minimum, bij de
Intergemeentelijke Sociale Diensten (ISD Kompas en ISD BOL) een beroep doen
op gemeentelijke compensatie.
Voor meer informatie over de financiële regelingen verwijzen we u naar onze
gemeentelijke website (financiële hulpverlening ondernemers).
Sociale hulpverlening
Naast het financiële hulppakket kunt u bij de gemeente natuurlijk ook altijd
terecht voor een luisterend oor. Indien u hier behoefte aan heeft, kunt u een
email sturen naar het ondernemersloket: gemeente@beekdaelen.nl.
Wij nemen vervolgens z.s.m. contact met u op.
Het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Beekdaelen

Er werd gekeken naar welke voorzieningen binnen het sociale domein van
de gemeente passend konden zijn. Uiteindelijk werd gekozen voor het
inloopmoment bij het CMWW zelf. Dat is er elke week, inwoners kunnen dan
praten met gelijkgestemden.

Puntjes op de i: Knelpunten Markt
Nuth worden aangepakt

“Toen mijn man thuis was, was het altijd zo druk. Toen hij overleed, stopte alles.
Van de ene op de andere dag was alles weg”, vervolgt Groen haar verhaal. Bellen
voor hulp met haar administratie was niet moeilijk voor Groen. Maar een keer
koffie drinken bij het CMWW met andere mensen, voelde als een grotere stap.

De Markt in Nuth is nu enkele maanden in gebruik. Langs verschillende wegen
hebben ons berichten bereikt dat de huidige situatie in de praktijk nog niet
optimaal is. Deze opmerkingen, zo is ons gebleken, zijn voor een deel terecht en
gaan wij daarom ook verbeteren.

U leest het hele verhaal van mevrouw Groen op www.beekdaelensociaal.nl.

Zo zijn sommige bloembakken slecht zichtbaar, die gaan wij met hogere
beplanting beter zichtbaar maken en we plaatsen reflectors op de zijkanten.
De indeling van de parkeervakken is nog niet goed genoeg zichtbaar. De gele
markeringen gaan wij vervangen door witte stenen.
Verder zijn er nog enkele kleine aanpassingen die de verkeersstromen verbeteren.

Wilt u in contact komen met het CMWW? Bel dan 088 - 455 2590 of kijk
op www.cmww.nl. Uiteraard kunt u ook bellen met gemeente Beekdaelen
via 088 - 450 2000. Wij helpen u graag op weg.

Ludieke quiz op 25 maart voor
Beekdaelenaren! Doet u ook mee?
SAMEN REGELEN WE DE BESTE ONDERSTEUNING VOOR INWONERS
Als inwoner van Beekdaelen kunt u gratis gebruik maken van de diensten
van een onafhankelijke ondersteuner. Wij vinden het belangrijk dat dit goed
geregeld is voor iedereen. Om deze ondersteuning te kunnen verbeteren en uit
te breiden, gaan we dan ook graag met inwoners in gesprek. Wij hopen dat u
ons daarbij wilt helpen.
Door corona kunnen we helaas niet fysiek bijeenkomen om met elkaar van
gedachten te wisselen. Daarom organiseren we op 25 maart om 19 uur een
ludieke online quiz via www.quizzzit.nl.

En daar horen uiteraard ook mooie prijzen bij, waarmee we lokale ondernemers
en goede initiatieven als Fair Trade steunen.
In de quiz komen een paar vragen aan bod die ons helpen de ondersteuning
voor inwoners te verbeteren. Maar daarnaast is de quiz ook bedoeld als
gezellig samenzijn in de vaak eenzame coronatijd.
Doet u ook mee? Ga naar www.beekdaelensociaal.nl voor meer informatie en
om u aan te melden.

Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021
Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Op die dag mogen alle stemgerechtigde Nederlanders kiezen wie hen de
komende vier jaar vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Kiezerspas, volmacht of vervangende
stempas nodig? Regel het deze week nog!
Uw aanvraag moet uiterlijk aanstaande vrijdag 12 maart om 17.00
uur ontvangen zijn door gemeente Beekdaelen. Latere aanvragen
worden niet meer in behandeling genomen.

Kopie nodig van een identiteitsbewijs?
Gebruik de KopieIDapp!

Aanvragen kiezerspas

Als u iemand wil machtigen om namens u te gaan te stemmen of als u
een kiezerspas wil aanvragen, dan kan het zijn dat u een kopie van een
identiteitsbewijs (van uzelf of van de gemachtigde) nodig heeft. Om op
een veilige manier een kopie van een identiteitsbewijs te delen, heeft de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)* de ‘KopieIDapp’ ontwikkeld.

Wilt u in een andere Nederlandse gemeente gaan stemmen? Dan kan dat niet
met de stempas die u per post heeft ontvangen. U heeft dan een kiezerspas
nodig. Deze vraagt u aan bij gemeente Beekdaelen. Dat kan op drie manieren:
• Stuur het aanvraagformulier, de ontvangen stempas en een kopie van uw
identiteitsbewijs naar: Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361BZ te
Nuth. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de
gemeente zijn ontvangen! Het aanvraagformulier vindt u op www.beekdaelen.
nl./verkiezingen of vraag het aan via 088 – 450 2000.
• Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis in Nuth. Deze
afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. Neem uw
stempas en legitimatiebewijs mee naar de afspraak. Uw stempas wordt dan
omgezet in een kiezerspas.
• Dien een digitale aanvraag in via DigiD via www.beekdaelen.nl/verkiezingen.
Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de
gemeente zijn ontvangen!
Een kiezerspas wordt maar één keer uitgereikt. Raakt u hem kwijt, dan kunt u
geen nieuwe krijgen.

Aanvragen volmacht

Wilt u iemand machtigen om voor u te gaan stemmen? En woont die persoon
niet in Beekdaelen, maar in een andere Nederlandse gemeente? Vraag dan een
volmachtbewijs aan bij gemeente Beekdaelen. Dat kan op drie manieren:
• Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met kopieën
van de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post naar:
Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361BZ te Nuth. Uw aanvraag moet
uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.
• Maak via 088 – 450 2000 een afspraak in het gemeentehuis te Nuth. Deze
afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. Neem het
volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, uw identiteitsbewijs
en een kopie van het identiteitsbewijs van de gevolmachtigde mee naar de
afspraak.
• Dien een digitale aanvraag in via DigiD via www.beekdaelen.nl/verkiezingen.
Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de
gemeente zijn ontvangen.
Het aanvraagformulier kunt downloaden via www.beekdaelen.nl/verkiezingen. Of
vraag via 088 – 450 2000 een geprint exemplaar aan.
De gemachtigde (dus niet u zelf) ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft
geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.

Aanvragen vervangende stempas

Heeft u geen stempas ontvangen, bent u uw stempas kwijt of is uw stempas
beschadigd? Vraag dan een vervangende stempas aan! Dat kan op 2 manieren:
• Maak een afspraak bij gemeente Beekdaelen via 088 – 450 2000. Deze
afspraak dient uiterlijk aanstaande vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden.
Neem uw legitimatiebewijs mee naar de afspraak.
• Dien een digitale aanvraag in via DigiD, via www.beekdaelen.nl/verkiezingen.
Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de
gemeente zijn ontvangen.
Vindt u uw oorspronkelijke stempas later terug, dan kunt u daarmee niet meer
stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe, vervangende stempas.

Hiermee maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van
het identiteitsbewijs en kunt u misbruik voorkomen. Met de app kunt u
de kopie bijvoorbeeld voorzien van een watermerk, waarmee u aangeeft
voor welk doeleinde of voor wie deze kopie gemaakt is.
*Onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Kandidatenlijst: uiterlijk 15 maart bij u thuis
Uiterlijk op maandag 15 maart ontvangt u de kandidatenlijst. Is de
kandidatenlijst op 15 maart nog niet bezorgd? Neemt u dan contact op met
gemeente Beekdaelen via 088450 2000. Tevens hangt er een kandidatenlijst
in de stembureaus.

Veilig stemmen voor iedereen: doe de
gezondheidscheck!
De gezondheidscheck is een vragenlijst die u samen met uw stempas
per post ontvangt. Het is een van de extra maatregelen om het risico op
verspreiding van Covid19 klein te houden.
U doet de gezondheidscheck thuis, voordat u naar het stembureau gaat.
Heeft u 1 of meer vragen in de gezondheidscheck met ‘Ja’ beantwoord?
Het stembureaulid kan u dan geen hulp bieden vanwege het risico op
besmetting. U wordt er dan op gewezen dat u iemand kunt machtigen om
voor u te gaan stemmen. Vul hiervoor op de achterkant van uw stempas
de naam van de persoon in die voor u gaat stemmen (de gemachtigde),
laat de gemachtigde mee ondertekenen en geef de gemachtigde
vervolgens uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs mee, om
aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.
Ook de stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze
met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de
gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.

Hoe werkt het briefstemmen?
Bent u 70 jaar of ouder op 17 maart 2021? Dan ontvangt u uiterlijk
11 maart een briefstempakket thuis. Daarin zit een stapsgewijze
toelichting hoe u kunt stemmen per brief, een briefstembiljet, een
envelop voor het briefstembiljet en een retourenvelop.
Heeft u op 11 maart nog geen briefstempakket ontvangen? Neem dan zo snel
mogelijk contact op met gemeente Beekdaelen via 088 – 450 2000.

Hoe werkt het briefstemmen?
Het briefstemmen werkt als volgt:
1. Maak uw keuze op het briefstembiljet (net als voorheen in het stemhokje).
Dat kan met elke gewenste kleur, rood is dus niet nodig.
2. Stop het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’ en
plak deze dicht.
3. Onderteken uw stempluspas, die u eerder al hebt ontvangen.
4. Stop de dichtgeplakte briefstembiljetenvelop én de stempluspas in de
retourenvelop.

Waar en wanneer kan ik stemmen?
Hieronder vindt u het laatst bijgewerkte overzicht van de
stembureaus. Al deze stembureaus zijn geopend op
woensdag 17 maart 2021 van 07.30 – 21.00 uur:
 Trefcentrum Nuth, Wilhelminastraat 3, 6361 CA Nuth
 Brasserie/B&B De Pletsmolen, Platsmolenweg 11, 6361 EN Nuth
 Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM Nuth
 Voormalige Servatiusschool Vaesrade, Op de vijf bunder 3,
6361 JE Nuth
 Gemeenschapshuis Wijnandsrade, Oudenboschstraat 50,
6363 BV Wijnandsrade
 Gemeenschapshuis Schimmert, Oranjeplein 10, 6333 BD Schimmert
 Zaal ‘t Weverke Schimmert, Hoofdstraat 77, 6333 BG Schimmert
 Gemeenschapshuis Lange Berg, Schoolstraat 9, 6336 AH Hulsberg
 Hoeskamer Arensgenhout, Diepestraat 6, 6336 VW, Hulsberg
 Gemeenschapshuis Noeber Beemden, Burgemeester Pijlsstraat 5, 6365
CG Schinnen
 Trefputh, Kerkweg 117, 6155 KL Puth
 Rector Raevenhuis, Bergstraat 80, 6174 RT Sweikhuizen
 Partycentrum Oirsbeek,, In de Pollack 4, 6438 CG Oirsbeek
 Schepenbank Oirsbeek, Oirsbekerweg 2 A, 6438 HC Oirsbeek
 Gasterie Dobbelsteyn Doenrade, Kerkstraat 23, 6439AN Doenrade
 Kasteel Amstenrade, Hagendorenweg 1, 6436 CR Amstenrade
 De Koeteleboet, De Gyselaar 55, 6436 AT Amstenrade
 Café ’t Baekske, Beekstraat 4, 6451 CC Schinveld
 Cultureel centrum Fasila, Ter Hallen 10, 6451 CE Schinveld
 VV. Olympia, Mariabergstraat 11, 6451 EG Schinveld
 Ontmoetingscentrum Bingelrade, Dorpsstraat 145, 6456 AC Bingelrade
 Ontmoetingscentrum Jabeek, Gaatstraat 1, 6454 AN Jabeek
 BMV de Henkhof, Clemensweg 1, 6447 AZ Merkelbeek

De stembureaus met zijn toegankelijk voor mindervaliden.
De stemlokalen met  zijn beperkt toegankelijk.
De uitgebrachte stemmen worden na afloop van de stemming in de
stembureaus geteld en bekend gemaakt. De telling en de bekendmaking
zijn openbaar.

Vervroegd stemmen

5. Verstuur uw briefstem per post (postzegel niet nodig). Doe dit uiterlijk
vrijdag 12 maart vóór 17.00 uur, om ervoor te zorgen dat de gemeente uw
briefstem op tijd ontvangt. Briefstemmen die na woensdag 17 maart 21.00
uur aankomen, tellen namelijk niet mee.
Het is belangrijk deze stappen goed op te volgen, om te voorkomen dat
uw stem ongeldig is. Let bij stap 2 op dat u de stempluspas niet in de
briefstembiljetenvelop stopt!

Veilig stemmen

Het briefstemmen is bij deze verkiezingen een van de maatregelen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door het briefstemmen kunt
u publieke locaties zoals het stembureau en het gemeentehuis, vermijden en
op een veilige manier uw stem uitbrengen. Wij adviseren u dan ook gebruik te
maken van het briefstemmen per post.
Het kan echter voorkomen dat u uw briefstem niet per post kunt versturen.
In dat geval kunt u de briefstem afgeven bij het afgiftepunt in het
gemeentehuis in Nuth. Dit kan op 10, 11, 12, 15 en 16 maart van 9.00 tot 17.00
uur. Op 17 maart kan dit van 7.30 tot 21.00 uur. Wilt u niet per brief stemmen,
dan kunt u stemmen in een van de stembureaus in Beekdaelen.

De uitgebrachte stemmen worden geteld op woensdag 17 maart 2021
vanaf 09.00 uur in sporthal Gitek in Nuth. De telling is openbaar.
De uitslag wordt bekend gemaakt op woensdag 17 maart 2021 na
21.00 uur in sporthal Gitek in Nuth. De bekendmaking is openbaar.

Briefstemmen

Ben u 70 jaar of ouder, dan heeft u een stempluspas en een
briefstempakket ontvangen. In de bijsluiter wordt uitgelegd hoe u
per brief kunt stemmen. Wij adviseren u uw briefstem per post te
versturen (postzegel niet nodig). Doe dit uiterlijk vrijdag 12 maart
vóór 17.00 uur, om ervoor te zorgen dat de gemeente uw briefstem
op tijd ontvangt.
Meer informatie leest u elders op deze pagina bij “Hoe werkt het
briefstemmen?“.
Vooropeningen
De vooropening van de ontvangen briefstemmen op 10 maart, 11
maart en 12 maart 2021 vindt plaats op vrijdag 12 maart vanaf 17.15 uur
in het gemeentehuis in Nuth.
De vooropening van de ontvangen briefstemmen op 15 maart en
16 maart 2021 vindt plaats op dinsdag 16 maart vanaf 17.15 uur in het
gemeentehuis in Nuth.
De vooropening van de ontvangen briefstemmen op woensdag 17
maart 2021 vindt plaats op woensdag 17 maart 2021 vanaf 09.00 uur
in sporthal Gitek in Nuth. De precieze tijdstippen zullen a.d.h.v. de
aantallen binnengekomen briefstemmen op die dag nader worden
bepaald.
Alle vooropeningen zijn openbaar.
Telling
De telling van de briefstemmen die zijn voorgeopend op 12 maart
en 16 maart 2021 vindt plaats op 17 maart 2021 vanaf 09.00 uur in
sporthal Gitek in Nuth.
De telling van de briefstemmen die zijn voorgeopend op 17 maart
2021 vindt plaats op 17 maart 2021 vanaf 21.00 uur in sporthal Gitek in
Nuth.
De tellingen zijn openbaar.

Als u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, dan kunt u op maandag
15 maart 2021 of dinsdag 16 maart 2021 uw stem al uitbrengen. Dat kan in de
volgende drie stembureaus:

De uitslag van de briefstembureaus wordt bekend gemaakt op 17
maart na 21.00 uur in sporthal Gitek. De bekendmaking is openbaar.

 Sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, 6361 VM Nuth
 Gemeenschapshuis Noeber Beemden, Burgemeester Pijlsstraat 5,
6365 CG Schinnen
 Café ’t Baekske, Beekstraat 4, 6451 CC Schinveld

In verband met corona is de toegankelijkheid bij de vooropeningen,
de tellingen en de bekendmakingen van de uitslagen beperkt. Het
dragen van een mondkapje is verplicht.

Stemmen kan op beide dagen van 07.30 uur – 21.00 uur.

Let op!

Extra maatregelen in de stembureaus
om veilig te kunnen stemmen
In de stembureaus worden allerlei maatregelen genomen om het
stemmen zo veilig mogelijk te maken:
• Alle stembureaus worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5
meter afstand kunnen houden.
• Er zijn schermen tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
• Er zijn looproutes aangegeven.
• De stemhokjes staan op voldoende afstand van elkaar.
• Bij de in en uitgang staat een desinfectiezuil waar u uw handen kunt
desinfecteren.
• Om voldoende afstand te kunnen houden, wordt iedere keer een
beperkt aantal personen toegelaten in het stembureau. Het kan dus
zijn dat u hierdoor even buiten het stembureau moet wachten. Houd
rekening met de weersomstandigheden!
• In het stembureau worden de stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd.
• De potloden worden na elk contact ingeleverd en gereinigd.
• De stembureauleden dragen de voorgeschreven beschermingsmaterialen.
De stembureauleden die de stempassen aannemen en de
stemformulieren uitreiken, dragen wegwerphandschoenen.
• In elk stembureau is bovendien een extra stembureaulid aanwezig, die
kijkt of het niet te druk wordt in het stembureau. Hij/zij wijst aanwezigen
zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt u om de handen te
reinigen.

Informatie over de verkiezingen in
eenvoudige taal
Stemmen is extra lastig als u niet zo goed kunt lezen. Zo’n
2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen
en schrijven. Daarom is de ‘Verkiezingskrant in gewone taal’
gemaakt*.
Deze krant geeft duidelijke informatie over de verkiezingen, in
eenvoudige taal.
Bijvoorbeeld over:
• Wat doet de Tweede Kamer?
• Wie bestuurt Nederland?
• Op wie ga ik stemmen?
• Stemmen: hoe doe je dat?
• Stemmen: wat mag wel en wat mag niet?
U kunt deze krant downloaden en op uw computer lezen. Dat kan
via www.beekdaelen.nl/verkiezingen en via www.lezenenschrijven.nl.
Lukt dat niet, vraag dan bij de gemeente een papieren krant aan.
Dat kan telefonisch via 088 – 450 2000. Of stuur een email naar
verkiezingen@beekdaelen.nl.
*Door o.a. Stichting Lezen en Schrijven en ProDemos.

Verder gelden de volgende regels in het stembureau:
• U betreedt het stembureau niet als u klachten heeft of mogelijk besmet
bent met Covid19.
• U bent verplicht een mondkapje te dragen in het stembureau. U doet
het mondkapje alleen even af zodat het stembureaulid uw identiteit kan
controleren.
• U laat uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid door uw
identiteitsbewijs voor het glas van het scherm te houden.
Volg in het stembureau altijd de geldende regels over afstand en hygiëne
op. Kunt u de geldende regels niet opvolgen, dan kan u de toegang worden
ontzegd of u worden verzocht het stembureau te verlaten. U heeft dan niet
uw stem kunnen uitbrengen.

Stemmen in het stembureau
Om te kunnen stemmen, neemt u de volgende documenten mee naar het
stembureau:
• Uw stempas
• Uw legitimatiebewijs
Neemt u ook een mondkapje mee? Deze is verplicht in het stembureau.

Uw stem uitbrengen

Online in gesprek met
kandidaatpolitici op
12 en 14 maart 2021
Het Provinciaal Platform voor Diversiteit Limburg en Stichting Meer
Kleur en Kwaliteit organiseren twee online bijeenkomsten, waarin door
Prodemos (Huis voor Democratie) een presentatie wordt gegeven over
de komende verkiezingen. Diverse kandidaatkamerleden hebben reeds
toegezegd aanwezig te zijn bij beide bijeenkomsten Uiteraard is er ook
gelegenheid om uw vragen te stellen.
De bijeenkomsten vinden plaats op 12 maart 2021 om 19.00 uur
en op 14 maart 2021 om 13.30 uur.
Op www.ppdlimburg.nl worden tijdig het programma en
de inlogmogelijkheden gepubliceerd.

U ontvangt u in het stembureau het papieren stembiljet. Hierop vindt u
de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. In het
stemhokje maakt u een keuze:
• door het witte stipje geplaatst vóór de kandidaat van uw keuze rood te
maken, of
• door blanco te stemmen. U maakt dan geen enkel wit stipje rood.
Vouw vervolgens het stembiljet dicht en stopt het in de stembus.

Goed om te weten

Het uitbrengen van een blanco stem heeft, net als nietstemmen, geen
invloed op de zetelverdeling. Het is dus niet zo dat een blanco stem naar
de grootste partij gaat. Blanco stemmers worden wel meegerekend in het
opkomstpercentage.
Stembiljetten waarop is geschreven of getekend zijn ongeldig.
Heeft u zich bij het invullen van uw stembiljet vergist? Geef het dan
terug aan de voorzitter van het stembureau. Hij/zij maakt dit stembiljet
onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw stembiljet.

Heeft u een vraag?
Kijk dan eens op www.beekdaelen.nl/verkiezingen. Hier vindt u
uitgebreide informatie over de verkiezing en ook de antwoorden op
veelgestelde vragen.
U kunt uw vraag ook mailen naar verkiezingen@beekdaelen.nl of
telefonisch contact opnemen met gemeente Beekdaelen via
088 – 450 2000. De gemeente is bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur (op vrijdag tot 12.30 uur).

www.beekdaelen.nl/verkiezingen | www.elkestemtelt.nl

PUZZEL-SPECIAL

Puzzelen is weer helemaal hip. Mede dankzij de coronacrisis hebben veel lezers van De Beekdaeler
ontdekt hoe fijn en ontspannen het kan zijn om weg te kruipen in een lekkere stoel met een stevige
hersenkraker. Je kunt alle sores van de wereld even vergeten als je op zoek bent naar een Frans rivier
met vier letters. Dat puzzels populair zijn merkte de redactie de afgelopen maanden zeker. Deze
week weer extra veel puzzels om de coronadagen door te komen. Veel puzzelplezier!
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar
ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
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sudoku

HORIZONTAAL: 1 pl. in Italië 5 verbond 9 gedrukte stemming 11 verdieping 13 omvang 15 speelgoed 17 harkerig 18 lidwoord 19 alstublieft 21 landbouwwerktuig 22 van een 23 voetverwarmer 25 water in Friesland 27 drinkgelag 29 noodsignaal
31 voorzetsel 32 dierengeluid 33 cijfer 36 behoeftige omstandigheid 38 dominee 39 pl. in Utrecht 41 met name 42 tijdelijk 44
sprookjesfiguur 45 pers. vnw. 46 jaartelling 48 soort slang 50
uitstekend 52 Germaanse godheid 53 vogelverblijf 54 Griekse
godin 55 riv. in Spanje.
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VERTICAAL: 2 voorstellingsbeeld 3 palmmeel 4 Engels bier 5
deksel 6 Egyptische godin 7 dwaasheid 8 deel v.h. oor 10 kraag
12 innig 14 roofdier 16 tweetal 19 onheilsgodin 20 halsbont 22
toezichthouder 23 frisdrank 24 hofmakerij 26 pl. in Duitsland
28 zwarte delfstof 30 oude vochtmaat 34 scheikundige verbinding 35 roem 36 Noorse godheid 37 Griekse letter 40 lidwoord
43 tennisterm 45 deel v.e. fiets 46 autokeuring (afk.) 47 liefdesgod 48 bars 49 persbureau 51 op de wijze van 52 barenspijn.
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woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien
eenvoudig bij met
extra wijken.
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HORIZONTAAL: 1 moedig 6 schaaldier 12 riem 13 monster 15 een zekere 16 drinkbakje 18 deel v.e. naald 19 afslagplaats bij golf 20 boksterm
22 windrichting 25 Frans lidwoord 26 inham 29 hoofdgroet 30 jaargetijde 32 haarkleur 34 waakzaam 36 op de wijze van 37 plechtige gelofte 39
harde wind 41 tromp 44 vergissing 46 takje 48 deel van Engeland 50
slee 51 woonplaats 53 dierengeluid 54 herkauwer 56 Engels bier 57 kern
59 Turks bevelhebber 60 stierenvechter 62 sportman 64 vleesgerecht 65
tennisterm.

Word bezorger
in Amstenrade!

VERTICAAL: 1 bloedgever 2 vlaktemaat 3 per dag 4 schrijfgerei 5 geestdrift 7 kleur 8 nauw 9 en dergelijke 10 gezond 11 verbouw 12 tropische
hagedis 14 werkelijk 17 gewicht 18 zwaardwalvis 21 betrekking 23 onzes
inziens 24 verbond 27 getijde 28 gevaarte 30 roofdier 31 deel v.d. bijbel 33
grappenmaker 35 deel v.h. oor 38 bloot 39 Sovjet-Unie 40 honingdrank 41
speelgoed 42 gulden 43 Russisch heerser 45 breekbaar 47 nummer 49
intiem 51 overal 52 vorstentitel 55 jaartelling 56 papegaai 58 voorzetsel
59 houding 61 oude lengtemaat 63 Europese Unie.

Interesse?
Neem dan contact met ons op via
info@beekdaeler.nl of 045-5243026

ELECTRO

•COMPLEET SCHADEHERSTEL
• VOORRUITEN
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• IN- EN VERkOOP AUTO’S
• LASWERkzAAMHEDEN
• COMPLEET ONDERHOUD
• AIRCO SERVICE
•APk kEUREN (zONDER AfSPRAAk)
• BANDEN EN UITLIJNEN

APK e 35,4-gAsmeting e 7,roetmeting e 25,PriJZen ZiJn inCLUsieF BtW

SchutterSStraat 2
Beek-elSloo
(t) 046 - 435 23 35
www.autoServiceBeek.nl

ik download de app
om mijn vriendin
te beschermen
voorkom dat je onbewust een ander besmet

het downloaden van de app is altijd vrijwillig

CoronaMelder

INSTALLATIES

HULSBERG
06 224 76 916
06 134 99 445

045 405 90 88

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meterkast aanpassen of veranderen
Vervangen electrisch netwerk
Plaatsen van stopcontact-schakelaars
Installatie afzuiginstallatie/
mechanische installatie
Noodverlichting
Brand-/Inbraakbeveiliging
Rookmelders
Domotica
Oplaadpunt Hybride auto

Bent u op zoek naar een betrouwbare en
vooral erkende installateur? Neem dan
gerust contact met ons op of kijk op onze
website www.electroknols.nl
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Familieberichten

€ 15,00 incl. BTW per plaatsing
voor 4 regels voor particulieren.
Daarna € 2,-per regel. € 25,00
excl. BTW per plaatsing voor 4
regels voor bedrijven.
Daarna € 2,-per regel.
Betaling vooraf via bank
NL23 ABNA 0836 9387 47
t.n.v. Gendarme Multimedia.

TRAPPEN
UW TRAP gerenoveerd
in PVC, hout of laminaat
NU 10% EXTRA KORTING
www.ecotraprenovatie.nl
Nuth. 045-5113469

FINANCIËN
REGIOBANK
OVERSTAPSERVICE
Bent u ontevreden over uw
huidige bank? Stap over!
Wij maken het makkelijk.
RegioBank-TRIADE BV
(zelfstandig adviseur)
Stationstraat 77, Nuth
Geopend 9.30-17.30
Binnen zonder afspraak.
Tel. 045-5245984.

5

Kerkdiensten


Eerste jaardienst

Jo Vromen
Het was lente nieuwe bloemen werden geplukt
Maar jij, werd uit ons leven gerukt
Het werd zomer, mooi en warm
Wat een gemis, jouw veilige arm
Herfst, de kleuren, wat een pracht
Soms ontbreekt het ons aan kracht
Winter, stil en koud
Het is moeilijk, zonder diegene waar je van houdt
Jeanny Vromen - Eurlings
Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, 10 maart 2020
De jaardienst wordt gehouden op 14 maart a.s. om 11.00 uur in de H. Stephanuskerk te Wijnandsrade

LAMINAAT/PARKET
LAMINAAT - PARKET
Topkwaliteit,
keuze uit 4 kleuren
Laminaat vanaf € 14,95
incl ondervloer
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

Keukens
wullenweber keukens
Betaalbaar keukendesign!
Demokeuken aanwezig.
06-46121095
Ook op facebook.

COLOFON
Voor al uw
feesten en partijen
Dorpstraat 13 - 6361 EJ Nuth
Tel. 045-5241273

www.smeijstershoek.nl

PVC vloeren
PVC
Warme, stille PVC vloer € 14,95.
Grootste keus in pvc!
www.ecoplanken.nl
Nuth. 045-5113469.

ramen & deuren
Al uw kunststof
RAMEN & (TUIN)DEUREN,
ook op maat, inmeten en
plaatsen tegen fabrieksprijzen.
Bel 06-51319999.
Zie ook: www.departnersua.nl

Voordelig APK in Schinveld
Autobedrijf van Woudenberg
Burgemeester Boschstraat 65
6451 AN Schinveld

APK
€ 37,50
APK met roetmeting
€ 62,50
APK bij grote onderhoudsbeurt € 12,10
Alleen op afspraak. Tel 045-5644052

De Beekdaeler/
Beekdaelen Journaal
is een gratis uitgave van
Claessens Grafimedia/
Gendarme Multimedia
en verschijnt wekelijks
huis-aan-huis in de
gemeente Beekdaelen.

Claessens Grafimedia
Valkenburgerweg 3
6361 EA Nuth
Tel: 045-5243026
Gendarme Multimedia
Mauritsweg 134
6171 AK Stein
Tel: 06-43752804
Oplage
16.250 ex.
Verspreidingsgebied
Amstenrade, Bingelrade,
Doenrade, Hulsberg,
Jabeek, Merkelbeek,
Nuth, Oirsbeek, Puth,
Schimmert, Schinnen,
Schinveld, Sweikhuizen,
Vaesrade, Wijnandsrade.
Advertenties/redactie
info@beekdaeler.nl
Tel: 06-43752804
Tel: 045-5243026
Website
www.beekdaeler.nl

Parochie H. Clemens
Hulsberg

Parochie St. Bavo
Nuth

Zaterdag 13 maart. 19.00
uur: H. Mis. Zondag
14 maart. 11.00 uur:
Hoogmis. Intenties: Jan
Schiffelers en Tineke
Offermans; jaardienst
ouders Dolmans-Orbons
en zoon Victor; jaardienst
ouders Pierre Pinkaarts
en Agnes Bruls; jaardienst Sef Moonen en
ouders Moonen-Soons;
1e jaardienst Jeanne
Sleijpen-Bormans; zielendienst Maria Limpens-Kleijnen. Woensdag 17 maart. 19.00 uur:
H. Mis. Intenties: Math
en Fiennie Heijnen-Packbiers, Funs en Tien Limpens-van Oppen, zonen
en schoonzoon; zielendienst Sjeng Koolen;
zielendienst Fien Neven;
zielendienst Huub Sijstermans; Thei Meijers.
Donderdag 18 maart.
18.30 uur: Aanbidding.
19.00 uur: H. Mis.

Zondag 14 maart. 09.30
uur: H. Mis (livestream).
Intenties: 1e jaardienst
Harry Wilders, tevens
voor Joke Wilders-van
Dommelen; jaardienst
Louise Beckers, tevens
voor overleden familie.
12.00 uur: Poolse mis.
Maandag 15 maart.
09.00 uur: H. Mis.
Intenties: uit dankbaarheid voor Gods genade;
Martin en Gemma Bertrand en gezin. Vrijdag
19 maart. 15.00 uur:
uitstelling en aanbidding
van het Allerheiligste.
19.00 uur: einde van de
noveen voor de H. Jozef
met een plechtige viering
van het Hoogfeest van de
H. Jozef. Intentie: voor
alle vluchtelingen.

Parochie St. Remigius
Schimmert
Donderdag 11 maart.
08.00 uur: H. Mis. Intenties: Roos Curvers-Vroemen. Zaterdag 13 maart.
19.00 uur: H. Mis.
Intenties: overleden
ouders Raeven-Voncken
(gestichte jaardienst).
Zondag 14 maart.Halfvasten. 11.00 uur: H. Mis
m.m.v. jeugdkoor DievanOss. Intenties: Frans
Speetjens (gestichte jaardienst); Marieke en Servé
Timmers-Sassen (gest.
jaardienst); Marleen Thewessen (gestichte jaardienst); overleden ouders
Damoiseaux-Smitsman;
overleden ouders Kubben-Boosten (gestichte
jaardienst); Hari Slenter;
Noël Souren; overl. ouders Soons-Pijls (jaardienst).

Parochie St. Stephanus
Wijnandsrade
Zondag 14 maart. 11.00
uur: H. Mis opgeluisterd
door Steven van Kempen.
Intenties: 1e jaardienst
Jo Vromen ; jaardienst
voor Leo van Wetten;
jaardienst Jan en Tiny
Petit- Snijders; jaardienst
Gerrit Driessens; Wiel
Boermans (namens familie Boermans). Dinsdag
16 maart. 09.00 uur: H.
Mis. Intenties: voor alle
eenzame en zieke parochianen

Parochie St. Servatius
Vaesrade
Zaterdag 13 maart. 18.30
uur: H. Mis. Intenties:
Frens Ekelhoff (jaardienst). Wij gedenken:
Fien Giesbers-Meerstad
2005; Frens Ekelhoff
2012.

12 jaar of ouder?

Hier is je bijbaan!

Beekdaeler
niet ontvangen?
info@beekdaeler.nl

Wilfred en Patricia van den Hout

045-5212004
24 uur per dag bereikbaar

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor
om hun uitvaart reeds vooraf te regelen.
Wij verstrekken u dan ook graag vrijblijvende
informatie. Hiervoor kunt u ons bellen voor het
maken van een afspraak bij u thuis
of in ons uitvaartcentrum.

Kathagen 10
6361 HG Vaesrade/Nuth
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl

© Copyright
Niets uit deze uitgave
mag worden overgenomen
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Beeldmateriaal en kopij
dient vrij van rechten
aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte
naamsvermelding van de
fotograaf of auteur dient
bij aanlevering expliciet te
worden gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

#Dinsdag of
woensdag
#Altijd bij jou
in de buurt
#Wordt bij je thuis
afgeleverd
#Tijd over? Verdien
eenvoudig bij met
extra wijken.

Word bezorger
in Amstenrade
Interesse?
Meld je aan via info@beekdaeler.nl
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Het is de wensen-top-drie van de gemiddelde Nederlander:
afvallen, een leuke partner en rijk worden.
Hélène

Column Hélène

Skeer

A

Kasteelpark
Amstenrade
gesloten
Amstenrade Er kan voorlopig niet worden genoten van de ontluikende lente in Kasteelpark Amstenrade. De poorten zijn gesloten in afwachting
van de komst van een nieuwe beheerder. Gemeente Beekdaelen is naarstig op zoek naar een opvolger van de vorige parkwachter, die eind 2020
met pensioen ging. Geïnteresseerden dienen zich daarom niet bij de gravin te melden, maar rechtstreeks bij de gemeente. ‘De noodgedwongen
sluiting is balen,’ vertelt Leila D’Ansembourg. ‘Juist in coronatijd, is het belangrijk dat omwonenden kunnen wandelen in de groene long van
het dorp.’ Tekst & beeld: Katja Waltmans

INGEZONDEN
BRIEVEN
Rioolheffing (2)
‘Klein overschot begroting Beekdaelen’
(De Beekdaeler, 20-10-2020)
In deze tijd waarin iedereen de mond vol heeft
over duurzaamheid en bezuinigen heeft de
gemeente Beekdaelen één tarief ingesteld
voor de rioolheffing, ongeacht de hoeveelheid waterverbruik nl. 284 euro. Verleden jaar
betaalde ik hiervoor 51 euro. Omdat ik geen
water wil verspillen heb ik twee regentonnen in de tuin en gebruik ik nooit de tuinslang om mijn auto te wassen!! Nu word ik dus
gestraft voor mijn zuinigheid!! Dat kan ik toch
niet rijmen.
Caty Heltzel Nuth

Rioolheffing (3)
‘Klein overschot begroting Beekdaelen’
(De Beekdaeler, 20-10-2020)
Met mij, zullen veel inwoners van de gemeente Beekdaelen, met verbazing kennis genomen
hebben van de voor 2021 opgelegde rioolbelasting. Aangezien er geen rekening meer wordt
gehouden met de waterheffing, wat voordien
een uitgangspunt was, is nu 300 m3 waterverbruik als graadmeter genomen en zijn wij nog
net geen grootverbruiker. Kleinbehuisden zoals
vele ouderen, gehandicapten alleenstaande enz.,
gaan nu rioolheffing betalen over een gedeelte
die er niet is. Op deze wijze is het makkelijk een
begroting rond te krijgen en kan men markten
renoveren, gemeentehuizen bouwen en wat al
niet meer. Dat ik protesteer tegen de hoogte van
deze waterheffing ligt voor de hand, betalen voor
iets waar ik geen gebruik van maak is alleen in
Beekdaelen. Daar wordt dit de inwoners opgedrongen, anno 2021.
Jo Huntjens Hulsberg

Rioolheffing (4)
‘Klein overschot begroting Beekdaelen’
(De Beekdaeler, 20-10-2020)
Helaas is de exorbitante verhoging van de rioolheffing het zoveelste voorbeeld van burgerpluk. Inderdaad betaalden Nuthenaren tot vorig
jaar per kubieke meter afvalwater. In november
2020, coronatijd,heeft de gemeenteraad Beekdaelen besloten om, onder het mom “harmonisering heffingen” gemeentewetartikel 228a in te
zetten. Hoewel we in een onzekere tijd leven,
blijkt de gemeente Beekdaelen hier, ondanks
de bemoedigende slogans van de burgemeester,
geen boodschap aan te hebben en laat de burger opdraaien voor vermeende kosten aan het
riool, welke bij mijn weten toch verdisconteerd
zouden moeten zijn in eerdere heffingen. Klein
onderzoek leert dat we reeds in 2020 tot de top
drie van de duurste gemeenten van Limburg horen, samen met Meerssen en Voerendaal. Ik ga
dan ook dit jaar bezwaar maken tegen de WOZ
beschikking, weliswaar niet via BSGW want dan
keurt de slager zijn eigen vlees nog een keer,
maar via een commercieel “No cure, No Pay”
bureau. Wellicht kan ik daarmee de schade,
welk voor een normaal huishouden toch al snel
12 euro per maand bedraagt, beperken. Er zijn
ongeveer een kleine 3000 particuliere rioolaansluitingen in Nuth schat ik.
Hein Eijkenboom Vaesrade

Schadeclaim
‘Lage bloembak; bestuurders opgelet’
(De Beekdaeler, 23-02-2021)
Met opluchting las ik uw artikel over het feit dat
er meerdere mensen in botsing zijn gekomen
met de bloembak in Nuth. Dacht al dat ik niet
de enige deus was die het ding niet had gezien.
Op 9 januari 2021 was ik ook een van de slachtoffers. Ik reed de parkeerplaats op, keurig langs
de opritblokken (opgezocht op internet, hoe die
heten) en was blij verrast dat er zo’n brede oprit was. Tot ik, voor mij onverklaarbaar, tegen
iets aanreed, wat mij tot stoppen dwong. Ik ben

uitgestapt om te zien wat dit was. Er stond een
bloembak, deze was niet te zien vanuit mijn auto
en stond door een eerdere aanrijding schuin op
de inrijstrook. Mijn auto was ernstig beschadigd.
De eigenaresse van de winkel die ik daarna bezocht op het marktplein deelde mij mede dat
de bloembak er zo bij stond sinds 1 januari 2021
en dat er al meerdere mensen tegen aangereden
waren. Op 12 januari heb ik een mail gestuurd
naar de gemeente Beekdalen. Op 28 januari
kreeg ik een mail dat mijn verzoek was doorgestuurd naar hun verzekering. Inmiddels heb ik
opnieuw een mail gestuurd naar de gemeente
dat ik het afgehandeld wil hebben daar ik nu al
weken met een kapotte lamp rondrijdt en xenon
vervangen is een dure zaak. Ik ga er wel vanuit,
dat ik sterker sta vanwege het feit dat er meerdere mensen tegen de bloembak zijn aangereden.
Wat toch moet wijzen op een constructiefout bij
de inrit van de markt.
Monique v.d. Cruijsen Hulsberg

Reageren op een artikel in
De Beekdaeler/Beekdaelen
Journaal?
U kunt uw reactie kwijt (max. 150 woorden)
via info@beekdaeler.nl. Reacties moeten
voorzien zijn van naam, adres en telefoon.
Zonder naamsvermelding worden geen
brieven van lezers geplaatst. Enkel de
naam en woonplaats worden gepubliceerd.
Lezersbrieven geven niet de mening van de
redactie, maar van de inzender weer.

ls je bij Google het woord
‘succesverhalen’ intikt, staat er
als eerste suggestie ‘succesverhalen afvallen’, op de voet gevolgd
door ‘succesverhalen first dates’ en
‘succesverhalen bitcoins’. Het is de
wensen-top-drie van de gemiddelde
Nederlander: afvallen, een leuke
partner en rijk worden. In wezen
appelleren succesverhalen aan een
diepgewortelde basisbehoefte van
ieder mens: het hebben van hoop.
Het luisteren naar succesverhalen
van anderen is de beste manier om
jezelf voor te houden dat het jou ook
kan lukken die 10 kilo eraf te toveren
of die ene partner die speciaal voor
jou is voorbestemd te ontmoeten.
Het is daarom ook dat mensen heel
graag horoscopen lezen of voorspellingen van waarzeggers horen. Uit
onderzoek blijkt dat ook de meest
nuchtere mens – ‘ik lees ze nooit
want het slaat nergens op wat er
staat’- de horoscoop in krant of
tijdschrift niet overslaat. Kennelijk
hebben we het nodig om af en toe
te horen dat het wel goedkomt. Of
om te lezen dat het bereiken van een
bepaald doel geen illusie is, maar wel
degelijk haalbaar voor een gewone
sterveling. Het probleem van succesverhalen is echter dat resultaten door
een ander behaald in het verleden
geen garantie bieden voor je eigen
toekomst. De succesverhalen van
mensen die een vermogen hebben
verdiend met bitcoins, zijn tegenwoordig overal aanwezig. In mijn –
wellicht beperkte - financiële wereld
is de handel in bitcoins hetzelfde
als handel in de spreekwoordelijke
gebakken lucht. Diverse pogingen
van mijn kant om te begrijpen hoe
het werkt, zijn gestrand in wazige,
ondoorzichtige en opgeklopte uiteenzettingen die doorspekt zijn met
woorden als ‘blockchain’, ‘cryptografie’ en ‘gedistribueerd consensus-systeem’. Tot nu toe is nog niemand in
staat geweest om mij op een heldere
manier te vertellen hoe het werkt
en dat wekt bij mij allesbehalve
vertrouwen op. Ik denk bij alles altijd
dat het makkelijk uit te leggen moet
zijn, anders blijf ik ervan af en bij
financiële producten denk ik dat al
helemáál. Als ik zie hoeveel doodgewone mensen in een bitcoin-avontuur stappen zonder dat ze ook maar
de geringste notie hebben van wat ze
aan het doen zijn, slaat mij de schrik
om het hart. Mensen hebben blijkbaar na alle woeker- en koopsompolisdebacles nog steeds niets geleerd.
In mijn klas zitten leerlingen die vol
vuur over hun bitcoin-investeringen
vertellen, terwijl ze niet eens weten
wat ze per maand aan zorgpremie
betalen. Ik probeer ze met concrete
voorbeelden aan het verstand te
peuteren dat je nooit meer moet
uitgeven dan de helft van wat je hebt,
maar ik vrees dat mijn gepreek aan
dovemansoren is gericht: “Mevrouw,
ik wil niet skeer zijn, daarom moet
ik risico’s durven te nemen. Ik geef
u wel een paar barkie als ik rijk ben
straks!” Ik ben gerustgesteld.
Reageren?
helene.knops@home.nl

Vers bewaren en
de natuur sparen!
Spaar nu voor Lock&Lock
ECO vershoudbakjes

EL
TOT W

78%
G

IN
KORT

VOLOP
VOLOPEN
ENGRATIS
GRATISPARKEREN
PARKEREN
Aanbiedingen geldig van donderdag 11 t/m zondag 14 maart 2021
ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ COOP KNOLS TE SCHIMMERT

Coop halve vlaaien

appelkruimel, gele room
kruimel, kersen of abrikoos
ca. 5-6 personen

3.

99

2.

99

ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ
COOP KNOLS TE SCHIMMERT

“Hagedoren”
Bienenstich Kersen
middel

11.

95

8.

95

Komkommer per stuk
Bosui zak 3 stuks
Radijs zak 200 gram
combineren mogelijk

“Preuf”
Kippenragout
bakje à 500 gram

5.

39

3.

99

2 STUKS
1.18
1.98

1.-

Coop brood- en
toastsalades
of hummus
2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

Alle Magnum
per stuk

3.
5.55
19

2.

99

*

S
I
T
A
R
G
1+1

1.90 _ 4.58
0.95 _ 2.29

Vergeer
gesneden kaas

2 pakjes à 175/200 gram
combineren mogelijk

*

S
I
T
A
R
1+1 G

4.98 _ 5.98
2.49 _ 2.99

Stoney Creek Australische wijnen
rood, wit of rosé
6 flessen à 750 ml, combineren mogelijk

OP=OP

3+3
6 HALEN

N
=3 BETALE

35. 17.
94

*de actieprijzen variëren per product, de korting wordt aan de kassa verrekend

97

Alfa, Amstel
of Palm pils
krat 24 flesjes à 250/300 ml

OP=OP

14.99 16.29

9.

49

Wist
Wist
je dat
je dat
wijwij
jouw
jouw
boodschappen
boodschappen
ook
ook
online
online
verzorgen?
verzorgen?
Kijk
Kijk
opop
www.coop.nl
www.coop.nl
(weliswaar
(weliswaar
in een
in een
straal
straal
vanvan
8 km
8 km
rondom
rondom
Schimmert)
Schimmert)

Knols Schimmert
Weidestraat 3
ma t/m za 08:00 - 20.00 uur
zo 10.00 - 18.00 uur

