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Evenementen  
 
3 juni tot 9 aug Expositie ‘Momenten’ van Carla Emmink; Galerie de Gau 
30 juni De dag van de kampvuurmuzikant; 20.00 uur, Paradijsvogels, Cottessen 
30 juni Wielertoertocht Eroica. Start en finish in Valkenburg 
30 juni Wielertoertocht Omloop Math Salden. Start en finish in Sittard 
30 juni t/m 3 juli Zomerkermis, Pr. Willem Alexanderplein 
1 juli  Üllemarkt 
1 juli – 2 september Vernissage tentoonstelling symboliekschilder Aart de Lange; 15.00 uur, 

Kopermolen 
3 juli Orgelconcert Arnaud van de Cauter; 12.00-12.30 uur, Kopermolen 
6 juli Concert Tango in al zijn facetten; 20.00 uur, Kopermolen 
17 juli Orgelconcert Wolfgang Karius; 12.00-12.30 uur, Kopermolen 
23 t/m 28 juli Masterclass Italiaanse opera door Giacomo Patti; 1100-18.00 uur, Kopermolen 
28 juli Slotconcert masterclass Giacomo Patti; 20.00 uur, Kopermolen 
1 en 2 september Scott Xtrails, hardloopwedstrijden Vaalserbergtrail, 11/21/30/50 km. 
Doorlopend 2018  Expositie Chris Ripken; Galerie de Gau 
Elke woensdag: Historische wandeling door Aken; vertrek 9.30 uur vanuit Vaals/Kasteel  
 Bloemendal; per bus (ASEAG) heen en terug naar Aken. Info/aanmelden: Riet  
 Vermeeren 06 22450833. 
 
Meer informatie: www.vaals.nl  Evenement melden kan via info@vaals.nl 

  
 

 
 
Postadres    
Postbus 450 
6290 AL Vaals 
 
Bezoekadres  
Von Clermontplein 15  
6291 AT Vaals 
 
Bereikbaarheid  
Klant Contact Centrum (KCC)  
T: 043-3068568  
E: info@vaals.nl    
I: www.vaals.nl  
 
Openingstijden    
Vrije inloop 
Ma. Wo. Do. van 09.00 – 12.30 uur 
Di. 09.00 – 18.00 uur 
 
Op afspraak 
Ma. Wo. Do. van 12.30 – 16.00 uur 
Vr. 09.00 – 16.00 uur 
 
   
   
   
   
   
   
       

  
 

 
 
 
Vragen over Werk en Inkomen 
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland 
Tel. bereikbaar tijdens werkdagen van 
09.00-17.00 uur: 
T: 14043 (geen netnummer) 
T (buitenland): +31 43 350 40 40 
I: www.socialezaken-mh.nl 
 
Milieupark Rd4 
di. en vr. 08.00 - 12.00 uur 
za.   09.00 - 12.00 uur 
 

http://www.vaals.nl/
mailto:info@vaals.nl
mailto:info@vaals.nl
http://www.vaals.nl/
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Parkeren Bloemendalstraat 
De afgelopen weken is er tussen de Bloemendalstraat en het Zorgcentrum Langedael een nieuwe 
riolering aangelegd en is de rijweg voorzien van een puinbaan. Dat werk is nu klaar. Daardoor zijn 
het ‘binnenpleintje’ (achter Sjwats Jris ‘even’) en de personeelsingang (met het afgesloten 
parkeerterrein) van het Zorgcentrum Langedael vanaf maandag 25 juni weer bereikbaar. Wel geldt 
hier langs de straat nog steeds een algeheel parkeerverbod. Ook moet u er rekening mee houden 
dat er in dit gebied nog verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd.  
 
Vanaf maandag 25 juni worden de werkzaamheden en daarmee ook de afzettingen verplaatst naar 
het gedeelte tussen Bloemendalstraat 35 en huisnummer 11 in de richting van de Bosstraat. Door 
deze afzetting is dus ook de bezoekersparkeerplaats van Langedael / Mitter niet bereikbaar. Dit hele 
gebied zal voor de duur van 4 weken beperkt toegankelijk zijn voor voertuigen. Voor de 
voetgangers worden tijdelijke voorzieningen getroffen om de bereikbaarheid met zo min mogelijk 
hinder intact te houden. De situatie in Sjwats Jris zal ongewijzigd blijven; Sjwats Jris blijft dus 
alleen toegankelijk voor bevoorrading en hulpdiensten. 
 
Parkeerverbod 
• Vanaf Hotel Kasteel Bloemendal tot aan de ‘Mitter’-bron geldt vanaf maandag 25 juni om 

07:00u een algeheel parkeerverbod.   
• Voor het gedeelte vanaf de ‘Mitter’-bron tot aan de Bosstraat geldt vanaf maandag 2 juli 07:00u 

een algeheel parkeerverbod.  
• Houd er a.u.b. rekening mee dat u vanaf deze datum uw auto gedurende 4 weken ergens anders 

zult moeten parkeren.  
 
 

Werkzaamheden Tentstraat 
In week 27 (vanaf 2 juli as.) zal aannemer BGM Infra in opdracht van Enexis werkzaamheden 
uitvoeren in de Tentstraat. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden aan het ondergrondse 
gasnetwerk. De gasleiding in de Tentstraat en directe omgeving is toe aan onderhoud of vervanging.  
 
Parkeren 
De graafwerkzaamheden aan de Tentstraat starten in week 27 en worden uitgevoerd tussen 7.00 en 
16.00 uur.  Vanaf week 27 kunnen er in de straat tijdelijke parkeerverboden gelden die ook voor de 
aanwezige parkeerstroken gelden. Deze zijn nodig omdat de aannemer anders zijn werk niet kan 
uitvoeren. De parkeerverboden worden tijdig aangegeven d.m.v. verbodsborden met tekst.  
De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar vraagt om begrip als dat toch 
het geval is. 
 
Meer informatie? 
Enexis voert de werkzaamheden niet zelf uit. Dat doet aannemer BGM Infra. Heeft u vragen? Neem 
dan gerust contact op met BGM Infra, bereikbaar via het telefoonnummer van uitvoerder Mark 
Koenen: 06 – 22318426. 
 
 
Onderzoek Toerisme en recreatie in uw omgeving  
De provincie Limburg wil graag van de inwoners in het Heuvelland weten hoe zij aankijken tegen 
toerisme en recreatie.  De provincie heeft de gemeente Vaals gevraagd bij de uitvoering van dit 
onderzoek te ondersteunen. Via een willekeurige steekproef uit de inwonersadministratie zijn 2.000 
inwoners van de gemeente Vaals geselecteerd om aan dit digitale onderzoek deel te nemen. Op 
verzoek van de provincie heeft de gemeente Vaals de verspreiding van de brieven verzorgd.  
 
Om ook Duitstalige inwoners bij het onderzoek te kunnen betrekken is de enquête ook in het Duits 
aangeboden en hebben de geselecteerde inwoners zowel een Nederlandse als een Duitse brief 
ontvangen. Deze brieven zijn in aparte enveloppen verzonden. Hoewel alle brieven gelijktijdig bij 
het postverwerkingsbedrijf zijn aangeboden, zijn niet alle brieven op dezelfde dag bezorgd. 
Daardoor hebben enkele Nederlandstalige inwoners de Duitse brief eerder ontvangen dan de 
Nederlandse. Het omgekeerde komt ook voor.  
Meerdere mensen bij wie deze gang van zaken tot verwarring heeft geleid, hebben hierover contact 
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met de gemeente opgenomen. Wij realiseren ons dat het beter was geweest om zowel de 
Nederlandse als Duitse brief in één envelop te versturen, waardoor een stuk onduidelijkheid 
voorkomen had kunnen worden. Helaas was dit tijdens het printproces om technische redenen niet 
mogelijk. Wij zullen hier bij eventuele volgende enquêtes nadrukkelijk rekening mee houden. Onze 
excuses voor het ontstane ongemak! 
 
 
Regels voor plaatsen van tenten aangescherpt 
De gemeente krijgt vanuit de horeca regelmatig verzoeken voor het mogen plaatsen van een tent.  
De landelijke wetgeving die daarvoor geldt  is sinds 1 januari  dit jaar aangescherpt, wat ook 
gevolgen heeft voor de toetsing door de brandweer.  Door die wijziging in de regels is soms niet 
meer mogelijk wat voorheen nog wél mocht. Reden om extra uitleg en duidelijkheid te geven over 
de spelregels. 
 
De nieuwe regels omtrent brandveiligheid schrijven voor, dat de afstand tussen de aanwezige 
bebouwing en de tent minstens vijf meter moet zijn. Als er buiten die vijf meter geen plaats meer is 
voor een tent - omdat daar bijvoorbeeld een weg loopt - dan is het dus niet (meer) mogelijk een 
tent te plaatsen. Het gaat hierbij trouwens niet alleen om de bekende tenten met zijwanden van 
doek of panelen, maar ook om tenten zónder zijwanden of tenten met meer bouwlagen. Een 
tentdoek gebruikt als overkapping mag dus ook niet binnen die vijf meter! 
 
De brandweer Zuid-Limburg  bekijkt overigens momenteel hoe in de praktijk met de nieuwe regels 
moet worden omgegaan, zodat een goed werkbare situatie ontstaat. Uiteraard zullen wij u op de 
hoogte houden van verder ontwikkelingen in dezen. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem 
dan contact op met Marian van Hooijdonk, via m.hooijdonk@vaals.nl of tel. 043 – 3068580. 
 
 
EROICA doet Vaals aan ! 
Op zaterdag 30 juni 2018 wordt  de derde editie van Eroica Limburg verreden. Vanuit  Valkenburg 
worden  drie schitterende en unieke routes verreden. Niet alleen de verharde bekende wegen maar 
ook onverharde paden door de mooiste regio van de Benelux zijn onderdeel van de route. Alles 
uiteraard in de bijzondere historische Eroica-stijl en -sfeer. Alle deelnemers rijden op een fiets die 
voor 1987 is geproduceerd. Daarnaast vraagt de organisatie aan de deelnemers om hun outfit aan te 
passen aan de retrofiets en de veelal kleurrijke shirts uit de vroege jaren van het wielrennen te 
zoeken en te dragen. Limburg zal in het eerste weekeinde van juli wederom worden omgetoverd tot 
de meest kleurrijke retro-area van de Benelux. In Vaals is er een stoplocatie bij de Kopermolen. 
Hier worden de deelnemers verrast. Lokale drankjes en streekgerechten leiden bij de deelnemers 
tot verrassingen en zullen een glimlach op hun gezicht toveren. Daarnaast: er is geen tijdregistratie.  
Men dient vooral te genieten van de omgeving,  foto’s te maken  en samen terug in de tijd te gaan! 
 
Kom dus tussen 10.15 uur en 16.00 uur een kijkje nemen op het Von Clermontplein  en geniet van 
dit nostalgisch spektakel in Vaals! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratis parkeren tijdens 
Üllemarkt op 1 juli 
Tijdens de Üllemarkt is het mogelijk om 
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gratis te parkeren in de parkeergarage van 08.00 uur tot 20.00 uur. Hoewel de slagbomen bij de 
uitritten van 08.00 uur tot 20.00 uur openstaan, moet u bij het inrijden van de garage wel zoals 
gebruikelijk een parkeerkaartje nemen. Als u na 20.00 uur uitrijdt, moet u met dat kaartje betalen 
bij de betaalautomaat. Let op! Het bedrag dat u moet betalen, geldt dan vanaf het moment van 
inrijden, dus als u er ’s ochtend bijvoorbeeld om 10.00 uur bent ingereden en ’s avonds om 22.30 
uur weer uitrijdt, moet u vanaf 10.00 uur ’s ochtends betalen. Tot 22.00 uur is er een beheerder 
aanwezig die uw verdere vragen kan beantwoorden. 
 
 
Negen kunstcentra in het Eupener land stellen zich voor op 1 juli 2018 
Iedere eerste zondag van de maand openen  de volgende 9 
kunstcentra van 14:00 tot 18:00 uur gratis hun deuren voor 
kunstliefhebbers:  
 
Neun Kunstorte im euregionalen Eupener Land warten auf Ihren Besuch am 6. Mai 2018! 
Für Kunstinteressierte haben immer am ersten Sonntag im Monat gleichzeitig geöffnet zwischen 14 
und 18 Uhr (kostenloser Eintritt):  
 

- Kloster Garnstock, Route d'Eupen 224, 4837 Baelen, Belgien 
- Kunst und Kultur im Köpfchen, Eupener Straße 420, D-52076 Aachen 
- Göhltalmuseum, Maxstraße 9-11, B-4720 Kelmis / Neu-Moresnet 
- Kulturelle Begegnungsstätte ‚Maison art Pütz‘, rue de Hombourg 2, B-4850 Montzen  
- Atelier I.S., Heidestr.39, B-4711 Walhorn  
- De Kopermolen – Centrum voor Kunsten Cultuur, von Clermontplein, NL 6291 AT Vaals 
- Ramírez-Máro-Institut, Gostert 102, B-4730 Hauset-Raeren  (wegens renovatie voorlopig 

gesloten) 
- Fondation Peter Paul J. Hodiamont, Mazarinen 9, B-4837 Baelen s. V. 
- Atelier Prof. Wolfgang Binding, Johannesberg 101,  B-4731Raeren-Eynatten (vanaf oktober 

tot mei gesloten)  
 

Meer informatie kunt u inwinnen via: info@kunstroute-weser-goehl.eu en op de website: 
www.kunstroute-weser-goehl.eu 
 
 
Ik Fiets Vriendelijk-campagne op zondag 1 juli 
Na drie eerdere succesvolle edities van de 
campagne Ik Fiets Vriendelijk - On Tour, gaan ook 
dit jaar politiemotards samen met twee 
motorverenigingen in het Heuvelland fietsers 
controleren op hun gedrag. Nieuw is de 
samenwerking met de politie in de Belgische 
gemeente Voeren, waar ook gecontroleerd zal 
worden. Dit gebeurt op zondag 1 juli. Fietsers die 
hinder of ander negatief gedrag veroorzaken, 
worden door de politie aangesproken en krijgen 
een waarschuwing. Wielrenners die zich goed 
gedragen ontvangen twee groene ventieldopjes, 
het symbool van de vriendelijke fietser. Hiermee 
wil de campagne de nadruk leggen op de invloed 
van zowel gewenst áls ongewenst gedrag van fietsers op hun medeweggebruikers. 

 
Veertien motoren rijden gedurende twee zondagen door het Heuvelland in het kader van de 
campagne Ik Fiets Vriendelijk - on Tour. Dit zijn vijf motoragenten van de politie Limburg, twee 
motoragenten van de Politie Voeren en zeven verkeersregelaars. De campagne komt voort uit het 
beleid voor wielertoertochten in Zuid-Limburg-Euregio waar inmiddels twaalf  Zuid-Limburgse 
gemeenten én de Belgische gemeente Voeren bij zijn aangesloten. 
 
Via dit beleid, de oprichting van Velo-t én de centrale coördinatie is de spreiding van routes, 
kwaliteit van de tochten en communicatie met organisatoren en gemeenten flink verbeterd. Maar 
deze verbeterslag is slechts één onderdeel van de hele aanpak. Want er zijn ook nog veel 
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individuele fietsers en trimclubjes die in het weekend de weg op gaan en naast de toertochten 
bepalend zijn voor het volledige beeld dat men van fietsers heeft. Daarom wordt via deze 
campagne ook deze groep in het Heuvelland gewezen op gewenst én ongewenst gedrag en de 
gevolgen hiervan voor alle overige fietsers. Op beide zondagen zullen motards in koppels door het 
Heuvelland controleren op locaties waar zich ook vaak verkeersonveilige situaties voordoen. 
Hiermee wordt ook geluisterd naar signalen uit het Heuvelland van bewoners die aangeven 
regelmatig hinder te ondervinden van fietsers op bijvoorbeeld zonnige dagen. 
 
 
Gemeentehuis gesloten op maandag 2 juli 2018 vanaf 11 uur! 
In verband met een externe bijeenkomst is het gemeentehuis op maandag 2 juli vanaf 11 uur 
gesloten.  Excuses voor het eventuele ongemak! 
 
 
Maandelijkse sirenetest op maandag 2 juli  
Overal in Nederland worden op de eerste maandag van de maand de sirenes om 12.00 uur hoorbaar 
getest. De test duurt 1 minuut en 26 seconden. 
 
Service van uw gemeente: controle vakantieadressen 
De gemeente Vaals is een relatief veilige woonomgeving. Samen met de politie en met onze 
inwoners doen wij er alles aan om die veiligheid in stand te houden of nog verder te verbeteren. 
Momenteel staan de vakanties weer voor de deur. Traditioneel wordt in deze periode meer 
ingebroken. Thuiskomen na de vakantie en dan een grote ravage thuis aantreffen is heel vervelend. 
U kunt zelf al een aantal maatregelen nemen om inbraak te voorkomen. Daarnaast biedt de 
gemeente u ook dit jaar weer de service vakantieadrescontrole aan. Zo kunt u met een nog geruster 
gevoel op vakantie gaan. 
 
Tips tegen inbreken tijdens de vakantie 
− Wek  de indruk dat er iemand thuis is, bijvoorbeeld door tijdschakelaars op lampen te 

installeren. Een woning die dag en nacht donker is, is voor een inbreker een duidelijke hint.  
− Vraag goede buren of bekenden om de post uit het zicht te leggen en een oogje in het zeil te 

houden.  
− Blijft u zelf thuis, let dan ook goed op in uw buurt.  
− Doe ramen en deuren dicht en doe ze op slot. Haal de sleutels eruit en berg ze op.  

Inbrekers gaan voor een snelle buit, hoe langer ze bezig zijn een woning binnen te komen, hoe 
groter de kans dat ze het opgeven.  

− Inbrekers rijden geregeld door de wijk op zoek naar inbraakgevoelige huizen. Rij niet dagen 
voordat u op vakantie gaat met een dakkoffer op uw auto. Een goede inbreker heeft dan in de 
gaten dat u op vakantie gaat. 

− Kijk uit met wat u op Facebook, Twitter etc. zet. Een crimineel kan onbedoeld uw tweets, 
facebookbericht of weblog onder ogen krijgen. Bovendien: wat weet u van uw internetvrienden 
en zijn ze te vertrouwen? 

− Verdachte situatie? Bel direct 112.  
 

Hoe gaat de controle in zijn werk en wat moet u daarvoor doen? 
− Geef aan de gemeente de periode dat u op vakantie gaat door.  

Dat kan persoonlijk aan  de balie van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis of via de 
website (Vaals.nl/vakantie), met behulp van uw DigiD-code.  

− Wij controleren in de periode van uw afwezigheid rondom de woning; 
− Na elke controle laten wij een berichtje achter of er bijzonderheden zijn geconstateerd. Na 

afloop van uw vakantie krijgt u een brief met de bevindingen van de controles. 
 

Deze service is uiteraard geen garantie dat er niets gebeurt, maar geeft wel een goed gevoel dat er 
extra toezicht is op uw bezittingen. 
Pas op je geld  
Pas op je geld (www.pasopjegeld.nl) besteedt deze maand aandacht aan het krijgen van een 
overzichtelijke administratie. Niet iedereen weet namelijk hoeveel geld hij/zij iedere maand 
uitgeeft. Om mensen hierbij te helpen heeft het Nibud een formulierenset ontwikkeld. 

http://www.pasopjegeld.nl/
https://www.nibud.nl/consumenten/financiele-administratie-bewaren/
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Ook wordt er aandacht besteed aan betaalbare vakantieactiviteiten voor de zomermaanden. Voor 
de kosten van een aantal activiteiten is het mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen bij de 
gemeente. 
 
Een overzichtelijke administratie 
Weet jij hoeveel geld je iedere maand uitgeeft? Een overzichtelijke 
administratie is onmisbaar! Om je hierbij te helpen heeft het Nibud 
een formulierenset bedacht. Lukt het niet zelf? Neem contact op 
met Humanitas of Trajekt. Deze en meer tips vind je op 
www.pasopjegeld.nl. 
 
Leuke & betaalbare vakantieactiviteiten 
Zin om in de vakantie iets leuks te doen? In de verschillende  buurt- 
of wijkbladen vind je info over (vakantie)activiteiten. Neem een 
kijkje op de website van Trajekt voor het zomerprogramma en het 
aanbod van Maastricht Sport. Voor de kosten van een aantal 
activiteiten kun je onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen 
bij de gemeente. Zie www.socialezaken-mh.nl/tegemoetkoming/.  
Wil je meer info? Loop eens binnen bij een Wijkservicepunt. Dit en 
meer tips vind je op www.pasopjegeld.nl! 
 
 
Vrijwilligersvacatureladder 
Vrijwilligerswerk iets voor u? Kijk dan eens op www.regionalevrijwilligerscentraleheuvelland.nl.  
Hierop staan heel veel vacatures. Een greep uit het aanbod:   
 
Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg is op zoek naar 
zorgvrijwilligers. 
U kunt als zorgvrijwilliger de persoon met dementie of zijn mantelzorger 
ondersteunen door er te zijn en samen met deze persoon activiteiten doen, 
zoals bijvoorbeeld tuinieren, biljarten, etc. Vacaturenummer 35549. 
 
Zorgcentrum Langedael zoekt vrijwilligers die 2x per week in de avond het project SAMEN ZIJN 
willen begeleiden. Vacaturenummer 36944. 
 
Als Voorlichter van War Child bezoek je verschillende gelegenheden zoals bedrijven, scholen, musea 
en evenementen in jouw eigen regio. Je geeft voorlichting over het mooie werk van War Child.   
Vacaturenummer 35996. 
 
Wilt u meer weten, kom langs of bel even:  
Vrijwilligerscentrale Vaals 
Maastrichterlaan 73A 
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30 uur  
vrijwilligerswerk@vaals.nl 
06-46112017/06-52763677 
 
 
Wielerprogramma Tour de L1mbourg in Vaals op 15 juli 
Tour de L1mbourg trekt weer door Limburg, de rondreizende wielertalkshow van L1 gaat weer door 
onze provincie reizen. Iedere dag is er vanaf 17:50 uur een sfeervolle wielertalkshow vanuit een 
andere Limburgse plaats te zien, live op L1 TV. Op 15 juli strijken presentator Sander Kleikers en 
analyticus en oud-wielrenner Gert Jakobs neer in Vaals. Naast het gemeentehuis wordt de 
uitzending live opgenomen, iedereen is uitgenodigd om deze live uitzending bij te wonen. 
Voorafgaand aan de uitzending is er van alles te beleven zoals het bekijken van de Tour de France-
etappe van de dag op een groot scherm als ook een aantal (fiets)spellen. Het bijwonen van de 
uitzending is gratis.  
 

http://www.pasopjegeld.nl/
http://www.regionalevrijwilligerscentraleheuvelland.nl/
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Het Grensinfopunt (GIP)  
Door de samenwerking tussen 12 partners (Euregio Maas-Rhein, Eurode Zweckverband, Ostbelgien, 
Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Vaals, IHK Aachen, Provincie Limburg NL, Region Aachen –
Zweckverband, Stadt Aachen, Gemeente Maastricht, Parkstad Limburg, Städteregion Aachen) is er 
sinds januari 2013 een Grensinformatiepunt (GIP) in Aken en Kerkrade/Herzogenrath.  
 
Wat doet het GIP voor u? 
Op twee verschillende locaties, in Aken en in Kerkrade/Herzogenrath, wordt informatie verstrekt 
aan (voormalige) grenspendelaars, ondernemers en instellingen die te maken hebben met 
grensoverschrijdend wonen en werken in de regio. 
 
Bent u een (voormalige) grenspendelaar? En heeft u vragen of problemen? Dan kan het 
Grensinfopunt (GIP) u wellicht verder helpen met een gratis persoonlijk advies. De advisering richt 
zich in eerste instantie op: wonen en werken in de Euregio, sociale zekerheid, fiscale lasten en 
verblijfsrecht.  

 
Der Grenzinfopunkt (GIP) 
Der Grenzinfopunkt (kurz: GIP) ist entstanden durch die Zusammenarbeit von zwölf Partnern 
(Euregio Maas-Rhein, Eurode Zweckverband, Ostbelgien, Gemeinde Gulpen-Wittem, Gemeinde 
Vaals, IHK Aachen, Provinz Limburg NL, Region Aachen –Zweckverband, Stadt Aachen, Stadt 
Maastricht, Stadsregio Parkstad Limburg, Städteregion Aachen). Seit Januar 2013 gibt es einen 
Grenzinfopunkt in Aachen und Kerkrade/Herzogenrath.  

Was tut der GIP für Sie? 

An zwei verschiedenen Standorten, in Aachen und in Kerkrade / Herzogenrath, werden kostenlos 
Informationen zur Verfügung gestellt an (ehemalige) Grenzgänger, Unternehmen und Institutionen, 
die sich mit grenzüberschreitenden Lebens-und Arbeitsbedingungen in der Region 
auseinandersetzen. 

Sind Sie ein (ehemaliger) Grenzgänger? Und haben Sie Fragen oder Probleme? In solchen Fällen hilft 
der Grenzinfopunkt (GIP) mit seinem umfangreichen Beratungs- und Informationsangebot weiter. 
Die Beratungsschwerpunkte sind: Wohnen und Arbeiten in der Euregio, soziale Sicherheit, 
steuerliche Belastungen, Melde- und Aufenthaltsrecht. Der Grenzinfopunkt ist ein gebührenfreier 
Bürgerservice. 
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Contact / Kontakt  
 
Grensinfopunt gemeentehuis Katschhof 
Johannes-Paul-II.-Str. 1 
52062 Aachen 
Tel.: +49 (0)241 5686155 

Grenzinfopunkt Verwaltungsgebäude am 
Katschhof 
Johannes-Paul-II.-Str. 1 
52062 Aachen 
Tel.: +49 (0)241 5686155 

Openingstijden 
Maandag: 09:00-12:00/13:00-16:00 uur 
Dinsdag : 09:00-12:00/13:00-15:00 uur 
Woensdag: alleen op afspraak 
Donderdag: alleen op afspraak 
Vrijdag: 09:00-12:30 uur 

Öffnungszeiten 
Montag: 09:00-12:00/13:00-16:00 Uhr 
Dienstag : 09:00-12:00/13:00-15:00 Uhr 
Mittwoch: Nur nach Terminvereinbarung 
Donnerstag: Nur nach Terminvereinbarung 
Freitag: 09:00-12:30 Uhr 

 
 
Grensinfopunt Aken-Eurode 
Eurode Business Center 
Eurode Park 1 
6461 KB Kerkrade 
Tel.: +31 (0)45 5456178 
 

Grenzinfopunkt Aken-Eurode 
Eurode Business Center 
Eurode Park 1 
52134 Herzogenrath 
Tel. +49 (0)2406 9879292 (D) 
 

Openingstijden: 
Maandag: 08:30 - 16:00 uur 
Dinsdag: 08:30 - 16:00 uur 
Woensdag: Alleen op afspraak  
Donderdag: Alleen op afspraak 
Vrijdag: Gesloten  
 

Öffnungszeiten 
Montag: 08:30 - 16:00 Uhr 
Dienstag: 08:30 - 16:00 Uhr 
Mittwoch: Nur nach Terminvereinbarung 
Donnerstag: Nur nach Terminvereinbarung  
Freitag: Geschlossen 

 
U kunt uw vraag ook direct stellen via het aanvraagformulier van het Grensinfopunt op de website 
www.grenzinfopunkt.de.  
 
Gerne können Sie Ihre Anfrage auch einfach und direkt über das Anfrageformular stellen; dieses 
finden Sie auf der Website www.grenzinfopunkt.de.  
 
Cultuurfonds Vaals stimuleert talentontwikkeling, geef uw mening! 
Het Cultuurfonds Vaals wil zich in 2018 vooral richten op Talentontwikkeling. Het idee is nu om in 
het najaar een zogenaamde Talentendag te organiseren, waar diverse initiatieven van 
talentontwikkeling op het podium worden gezet. Het gaat hierbij om het stimuleren van talent 
gericht op bredere groepen, niet op individueel talent. 
 
Talentendag 
Het Cultuurfonds wil eerst inventariseren wat de culturele verenigingen en instellingen vinden van 
zo’n Talentendag. Aan hen is gevraagd hun mening en eventuele ideeën daarover kenbaar te maken. 
Bij voldoende belangstelling zal in het najaar van 2018 een Talentendag worden georganiseerd, 
waarin verenigingen en instellingen de door hen geïnitieerde projecten kunnen presenteren of 
demonsteren. Aan de beste nieuwe initiatieven zal het Cultuurfonds een financiële bijdrage geven. 
 
Geef als vereniging/instelling uw mening over dit idee. 
U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan John Bertram, ambtelijk secretaris via 
j.bertram@vaals.nl. Op een later tijdstip worden de mogelijke initiatieven voor talentontwikkeling 
geïnventariseerd. 
 
Cultuurfonds Vaals 
Het Cultuurfonds richt zich op initiatieven op het gebied van cultuurontwikkeling en 
cultuureducatie, talentontwikkeling en identiteitsversterking vanuit de lokale gemeenschap. Het 
fonds streeft naar een versterking van het culturele leven in de gemeente Vaals en het stimuleren 
van de deelname daaraan. 
Meer informatie op www.cultuurfondsvaals.nl. 
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Kent u iemand die een lintje verdient? 
De inzenddatum voor 2019 is verlengd tot 9 juli! 
Tijdens de lintjesregen 2018 ontvingen drie inwoners van de gemeente Vaals 
een Koninklijke onderscheiding, een blijk van waardering voor het werk dat 
deze vrijwilligers allemaal voor onze gemeente hebben gedaan en nog doen. 
Het is steeds een bijzonder feestelijke gebeurtenis, niet alleen voor de 
gedecoreerden, maar ook voor hun families en vrienden én de 
organisaties/verenigingen waarvoor zij vrijwilligerswerk verrichten. 
 
Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding ligt de nadruk op iemands 
maatschappelijke verdiensten. Dat zijn de bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties van 
iemand. Het gaat erom de “stille krachten” te vinden; de vrijwilliger, het bestuurslid e.d. die 
jarenlang onbetaald klaarstaat voor de gemeenschap. Wat iemand doet in een betaalde functie, telt 
alleen mee als aanvullend element; dat geldt ook voor de verdiensten die in het verlengde liggen 
van het betaalde werk. 
 
Kent u iemand uit uw omgeving die naar uw mening voor een Koninklijke onderscheiding in 
aanmerking komt, dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de 
woonplaats van degene die u voor een onderscheiding wilt voorstellen. 
 
Voorstellen voor de Algemene Gelegenheid van 2019 moeten vóór maandag 9 juli 2018 zijn 
ingediend, voorzien van een korte levensomschrijving, een gedetailleerde opsomming van de 
verrichte functies, de gegevens van ondersteunende aanvragers en ondersteunende en getekende 
brieven van de aanvragers. Aanvragen die later ingediend worden, kunnen mogelijk niet meer tijdig 
verwerkt worden. Het is aan te bevelen om vooraf overleg te plegen met het secretariaat van de 
burgemeester of het voorstel haalbaar is. U moet er rekening mee houden dat de afhandeling van 
een aanvraag voor de lintjesregen oftewel de Algemene Gelegenheid ongeveer 10 maanden duurt. 
De behandeling van een aanvraag voor een Bijzondere Gelegenheid, dus niet tijdens de lintjesregen, 
duurt minimaal 6 maanden. 
 
Informatie 
Op onze website www.vaals.nl vindt u via het zoekwoord “onderscheiding” informatie over het 
aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. Ook de website www.lintjes.nl geeft u veel 
informatie over dit onderwerp. Een formulier voor de aanvraag kunt u downloaden via 
www.vaals.nl, onder ‘Voor inwoners’ en ‘Onderscheiding aanvragen’ of aanvragen bij het 
secretariaat van de burgemeester. U kunt de aanvraag zelf richten aan de burgemeester van Vaals.  
Vermeld, als u de aanvraag per post stuurt, op de envelop: PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK. Mailen 
kan naar c.dedreu@vaals.nl. Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met het Kabinet van de 
burgemeester, mw. de Dreu-Ruijsestein, tel. 043-306 8541. 
 
 
B E K E N D M A K I N G E N   G E M E E N T E   V A A L S   
Datum publicatie / bekendmaking: Vrijdag 29.06.2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten: 
 

1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel 
Pastoor Prickaertsstraat 40 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 
1110 met de activiteit: 

- Bouwen 
(besluit 19-06-2018, verzonden 19-06-2018). 

2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een schuilgelegenheid op het 
perceel Gemmenicherweg (ongenummerd) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, 
sectie H, nummer 673 met de activiteiten: 

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
- Bouwen 

(besluit 19-06-2018, verzonden 19-06-2018). 
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3. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een garage op het perceel 
Pastorijweg 42 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10695 met 
de activiteit: 

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
- Bouwen 

(besluit 19-06-2018, verzonden 19-06-2018). 
4. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het samenvoegen van 2 woningen op het perceel 

Pastorijweg 20 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10679 met 
de activiteit: 

- Bouwen 
(besluit 19-06-2018, verzonden 20-06-2018). 
 
 

Tegen genoemd(e) besluit(en) (onder II) kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun 
belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen.  
 
Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen: 
– Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking  
– Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit. 
Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht 
(Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen 
schorsing) te treffen. Deze besluiten liggen voor iedereen gedurende de termijn dat bezwaren 
kunnen worden ingediend tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum. Iedereen kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift van het 
besluit/de besluiten krijgen. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
II.  MELDING WET MILIEUBEHEER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
Burgemeester en Wethouders maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, bekend dat de 
volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ingediend: 
 
1. Enexis Netbeheer bv, Mamelis 1 te 6295 NA Lemiers, voor het starten van het bedrijf Enexis 

Netbeheer bv. De melding is ingediend op 11-06-2018 
 
Genoemde melding met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken na de in de aanhef van deze 
publicatie vermelde datum tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum. Voor eventuele vragen met betrekking tot deze melding kunt u contact opnemen 
met de RUD Zuid-Limburg, telefoon 043-3897812. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
III.   VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen 
(BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Klant Contact Centrum (KCC). Het 
college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor 
staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven. 
 
 
Geslachtsnaam 
en voorletters 

Geboortedatum Adres Datum besluit Uitschrijving wegens 
vertrek naar onbekende 
bestemming per datum 

Mw. S.  Uratzoff 17.07.1996 Ceresstraat 176;  19.06.2018 31.05.2018 
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6291 XZ Vaals 
 
Wat te doen indien u het niet eens bent met deze beslissing. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 
weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit, hiertegen een beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank Limburg, Team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). 
 
Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: 

− naam en adres van de indiener; 
− de dagtekening; 
− omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld; 
− de gronden van beroep. 

 
Tevens kan de indiener van een beroepschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, team 
Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien de indiener van het 
beroepschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. 
 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 
Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de desbetreffende ambtenaar van de afdeling KCC, telefoonnummer 043-3068568. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.    ONTVANGEN VERGUNNINGAANVRAGEN 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Op 6 juni 2018 is een aanvraag ontvangen voor afgifte van een vergunning voor de Koelmarkt in 

Vijlen. De Koelmarkt vindt plaats op 18 juli 2018, van 11.00 tot 24.00 uur. 
• Op 14 juni 2018 is een aanvraag ontvangen voor afgifte van een vergunning voor het 

Kindervakantiewerk Vijlen. Het Kindervakantiewerk Vijlen vindt plaats van 9 tot en met 13 juli. 
Het betreft hier een activiteitenweek voor jeugdigen uit Vijlen en omstreken. De afsluiting vindt 
plaats in de Koel te Vijlen. 

• Op 18 juni 2018 is een aanvraag ontvangen voor afgifte van een vergunning voor het 
Kindervakantiewerk Vaals. Het Kindervakantiewerk vindt plaats van 9 tot en met 13 juli op de 
schuttersweide in Vaals. 

• Op 20 juni 2018 is een aanvraag ontvangen voor afgifte van een vergunning voor  “Tour de 
Limbourg”, een live praatprogramma in het kader van de Tour de France. Opname vindt plaats 
op het Koningin Julianaplein, bij het gemeentehuis. Aanvang: 17.30 uur. 

• Op 21 juni 2018 is een aanvraag ontvangen voor afgifte van een vergunning voor “Kunst in Vaals 
op 21 en 22 juli 2018. Kunst in Vaals vindt plaats op het Koningin Julianaplein en op het Von 
Clermontplein te Vaals. 
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