
 
 
 
 

  

     
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 

 
 
Postadres    
Postbus 450 
6290 AL Vaals 
 
Bezoekadres  
Von Clermntplein 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 
 

Evenementen  
 
21 oktober  Stoet 125-jarig bestaan St. Pauluskerk, 12.45-13.15 uur 
20 t/m 23 oktober Najaarskermis & vuurwerk, Prins Willem Alexanderplein 
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, t. 06-22450833. 

 
 
 
Meer informatie: www.vaals.nl  Evenement melden kan via info@vaals.nl 

mailto:info@vaals.nl
http://www.vaals.nl/
http://www.vaals.nl/
mailto:info@vaals.nl
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RAADSVERGADERING op maandag 22 oktober 2018 
AGENDA:  gemeenteraad 
TIJDSTIP:  19.30 uur 
LOCATIE:  raadzaal, gemeentehuis  

1. Opening door de voorzitter 

2. Spreekrecht burgers 

Burgers kunnen het woord richten tot de gemeenteraad cq raadscommissie. Degene die van het 

spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur aan de 

griffier. 

Het woord kan niet gevoerd worden over: 

Een besluit van het gemeentebestuur, waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of 

heeft opengestaan; 

Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; 

Onderwerpen waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon 

worden ingediend.  

3. Vaststellen van de agenda 

4. a. Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2018   

b. Actiepuntenlijst 

5. Lijst ingekomen stukken, voorbereid door de raadscommissies/05          Conform advies 

6. Lijst ingekomen stukken, direct naar de raad/058            Nog niet voorbesproken 

7. Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling “Gegevenshuis”/059   Bespreekstuk 

8. Politiebeleidsplan 2019/060              Hamerstuk 

9. Sluiting door de voorzitter 

De stukken kunt u inzien bij de balie van het gemeentehuis, in de bibliotheek en op 

https://bestuur.vaals.nl 

Presentatie ‘onderdompelweek’ op dinsdag 23 oktober 
Op dinsdag 23 oktober vindt van 18.00 uur tot 19.30 uur de tweede presentatie van adviesbureau 
Dietz naar aanleiding van de ‘onderdompelweek’ plaats in de Kopermolen. De eerste presentatie op 
donderdag 11 oktober werd bezocht door zo’n 25 belangstellenden. 
 
Participatietraject Stadspromotie Vaals 
Op zoek naar de identiteit van Vaals. Daarvoor sprak bureau Dietz tijdens de ‘onderdompelweek’ met 
ruim 100 Vaalsenaren. Uit deze gesprekken destilleert Dietz antwoorden op vragen als wat is nou de 
echte identiteit van Vaals, waar staan we voor als Vaals en hoe kunnen we samen met u Vaals beter 
op de kaart zetten.  
 
Uitnodiging 
Allereerst willen we de bevindingen met de deelnemers aan de onderdompelweek terug koppelen. 
Maar ook andere belangstellenden uit de gemeente zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn. 

https://bestuur.vaals.nl/
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Wilhelminaplein afgesloten op 24 oktober 
Op woensdag 24 oktober 2018 vinden er tussen 8.00 uur en 16.00 uur werkzaamheden met een 
kraanwagen plaats bij Medical Specialist Center op het Wilhelminaplein. In verband met de veiligheid 
is het plein tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De laad- en 
losstrook wordt tijdelijk aan de Maastrichterlaan ingericht. De winkels aan het Wilhelminaplein blijven 
gewoon bereikbaar voor voetgangers. 
 
 
Open dag bij Waterschap Limburg 
Op zondag 21 oktober zet Waterschap Limburg de deuren open van de waterschapswerf  in Sittard.  
Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers daar zien en ervaren hoe Waterschap Limburg samen 
met partners werkt aan veilig en schoon water in Limburg, in tijden van een veranderend klimaat. Er 
is voor jong en oud van alles te zien en te beleven. Dijkgraaf Patrick van der Broeck: ‘Kom kijken en 
ontdek en beleef het water in al zijn facetten!’. 
 
Van droogte tot wateroverlast: hoe blijven wij het water de baas? 
We hebben het bijna allemaal ervaren: grote wateroverlast in juni en de droogste zomer sinds 1976. 
Allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Bezoekers zien wat we er samen aan kunnen doen om 
deze gevolgen te beperken en wat ze zélf kunnen doen om wateroverlast te voorkomen. 
Waterschappers vertellen welke beekherstelprojecten in uitvoering zijn. Hoe werken een 
zandzakvulmachine en die hele grote pompen? En welke waterdieren komen voor in onze beken? Het 
is te allemaal te zien tijdens deze open dag. Ook voor kinderen wordt het een leuke en leerzame dag. 
Ze kunnen proefjes doen met professor Broccoli, ontdekken of ze waterproof zijn en nog heel veel 
meer.  
 
Met de omgeving en voor de omgeving 
Waterschap Limburg organiseert deze dag samen met Waterschapsbedrijf Limburg, WML, gemeente 
Sittard-Geleen en IVN Limburg. 
 
Beleef Ons Water 
De dag sluit aan op de landelijke ‘Week van Ons Water’. De open dag is gratis toegankelijk tussen 
11.00 en 16.00 op de locatie: Waterschapswerf Sittard, Rijksweg Noord 305. Kijk voor meer informatie 
op  www.waterschaplimburg.nl en www.onswater.nl   
 
 

http://www.waterschaplimburg.nl/
http://www.onswater.nl/
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Naschoolse Sportlessen 
sporthal Geuldal vanaf 23 
oktober 2018 
Zwoegen op wiskundeformules, 
rijtjes Duitse woorden leren en 
lezen over de flora en fauna: Na 
een lange dag in de schoolbanken, 
wil je eerst even je energie kwijt. 
De buurtsportcoaches van de 
gemeenten Eijsden-Margraten, 
Gulpen-Wittem en Vaals bieden 
jou die mogelijkheid! 
 
In samenwerking met het 
Sophianum College organiseren zij 
acht weken lang elke dinsdag van 
15.15-16.15 uur (gratis) naschoolse 
sportlessen voor leerlingen van 
leerjaar 1, 2 en 3 in sporthal 
Geuldal. Het project bestaat uit 
acht verschillende, uitdagende 
sportlessen die gegeven worden 
door externe sportdocenten.  
 
Op dinsdag 23 oktober gaat het 
project van start met 
bubblefootball. In de weken erna 
staan onder andere breakdance, 
kickboksen en freerunning op het 
programma. Ervaring is niet nodig, 
de lessen zijn geschikt voor elk 
niveau.  
 
Wil je meedoen? Schrijf je dan in 
bij gymdocent Frans Lipsch. Kijk 
voor het hele programma en meer 
informatie op 
www.facebook.com/sophianumpr. 
 
 
 
Chill avond in Fraiche voor de jeugd op 24 
oktober 2018 
Het preventieteam van Fraiche organiseert in samenwerking 
met de jongerenwerker van de gemeente Vaals op wo. 24 
oktober 2018 een Chill avond voor jeugdigen vanaf 10 tot 14 
jaar in Fraiche ( Sneeuwberglaan 1B ).  
Ben je tussen 10-14 jaar oud dan ben je van harte welkom op 
deze chill avond. Inloop is vanaf 18.30 uur en we eindigen om 
21.00 uur. Er wordt gezorgd voor een drankje en snacks, entree 
is gratis.  
Deze avond wordt georganiseerd om een ontmoetingsplek te 
creëren waar jeugdigen samen kunnen “chillen”. 
Tegenwoordig zijn veel jeugdigen in hun vrije tijd thuis aan het 
gamen of anderszins achter de computer bezig. Het gaat hier 
om een avond voor de jeugd waar men elkaar kan ontmoeten 
en met elkaar kan chillen. Het preventieteam van Fraiche zorgt 
voor een sfeervolle ruimte waar  activiteiten worden gehouden, 
zoals tafelvoetbal, homevideo’s en leuke gezelschapsspelen. 
Tot dan! Preventieteam Fraiche 
 

http://www.facebook.com/sophianumpr
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Ga de Wintertijd in met het Beleefweekend 
 
Vrijdag 26 tot en met zondag 28 oktober is alweer de achtste editie van het BELEEFWEEKEND in de 
Cittaslow gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten tijdens de landelijke Nacht van de 
Nacht & Dag van de Stilte. Bezinnen, proeven, horen, zien, bewegen en cultuur… de ingrediënten van 
het Beleefweekend. Een weekend vol zinnenprikkeling en activiteiten voor iedereen van 0 tot 100. Dus 
kom zelf een van de activiteiten beleven! 
 
Dit jaar zijn de activiteiten van het Beleefweekend niet alleen in de gemeente Vaals maar ook in de 
andere Cittaslow gemeenten Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. Alle drie de gemeenten zijn in het 
bezit van het Cittaslow-keurmerk en willen graag verder investeren in de levenskwaliteit van 
bewoners, bedrijven en bezoekers. Het waarderen van stilte, rust, ruimte en donkerte in het leven van 
alledag hoort hier nadrukkelijk bij en daar staan we ieder jaar in het laatste weekend van oktober bij 
stil.  
 
Tijdens het Beleefweekend heb je dit jaar keus uit maar liefst meer dan 40 verschillende activiteiten 
om je zintuigen te verwennen. In het donker de stilte van de natuur en nacht beleven doe je natuurlijk 
met een lantaarntocht in de avond, nacht of vroege ochtendschemering. Of bij sfeervol kaarslicht 
genieten van een heerlijk diner in één van de deelnemende restaurants of beleef de mysterieuze 
wereld van sprookjes. 
 
Zoeken naar stilte kan het hele weekend in diverse vormen; bijvoorbeeld tijdens een ontspannende 
massage, het kleuren van mandala’s of lekker buiten met een (bezinnings)wandeling, meditatie of 
yogales. Ervaar zelf hoe het is om schapen te drijven en mis vooral ook niet de stilte ervaringen in één 
van de vele kapellen of kerken in het Cittaslow Heuvelland maar ontdek ook de stilte tussen de noten 
en verwen je oren met prachtig muziekspel. 
 
Kortom, GENIET en BELEEF het Beleefweekend in al haar facetten van vrijdag 26 t/m zondag 28 
oktober! 
 
Uitgebreide informatie over alle activiteiten en hoe je hiervoor kunt aanmelden vind je op 
www.beleefweekend.nl en de Facebookpagina BeleefweekendHeuvelland. 
 
Komt dat zien: talentontwikkeling door Vaalser verenigingen! 
 
Benieuwd naar welk talent er in de gemeente Vaals allemaal rond loopt? Wat de vele verenigingen in 
Vaals doen om deze talenten te stimuleren? Of gewoon op zoek naar een verrassende invulling van de 
zondagmiddag? Kom dan op zondag 28 oktober naar de allereerste Cultuurfonds Talentendag in de 
Obelisk! 
 
Tussen 15.00 uur en 18.00 uur laten leden van een groot aantal verenigingen uit Vaals, Vijlen en 
Lemiers hun talenten zien. De ene vereniging beklimt het podium om hun talent letterlijk te laten zien, 
de andere vereniging laat zien welke rol zij spelen op het gebied van talentontwikkeling aan de hand 
van een presentatie. Het gaat hierbij om het stimuleren van talent gericht op bredere groepen, niet 
op individueel talent. Kortom, tijdens de Cultuurfonds Talentendag zal er een zeer gevarieerd en 
boeiend programma op het podium voorbij komen waarbij u versteld zal staan van het vele talent dat 
de gemeente Vaals rijk is! En het mooie is: talent heeft geen leeftijd, dus zowel jong als oud vertonen 
hun kunsten. 
 
Cultuurfonds Vaals 
De eerste Cultuurfonds Talentendag wordt georganiseerd door het Cultuurfonds Vaals. Het 
Cultuurfonds Vaals 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 is te vinden op www.cultuurfondsvaals.nl. 
 

Beweegwijzer 2019: Heeft u een nieuwe activiteit? 
 
Er wordt nu druk gewerkt aan de update van de Beweegwijzer. Alle huidige activiteiten, die zijn 
opgenomen in de Beweegwijzer, worden gecheckt. 
 
Bent u het afgelopen jaar begonnen met een nieuwe activiteit? Bijvoorbeeld een beweeggroep, 

http://www.beleefweekend.nl/
http://www.cultuurfondsvaals.nl/
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creatieve activiteit of leesclub gestart?  
Alle activiteiten, waar inwoners aan mee kunnen doen om fysiek, sociaal of maatschappelijk actief te 
zijn, worden gratis opgenomen in de Beweegwijzer 2019. De Beweegwijzer wordt huis aan huis 
verspreid. 

 
Meld ook uw activiteit aan!  We hebben uiterlijk 24 oktober de volgende gegevens nodig:  
- Naam activiteit 
- Dag en tijd 
- Locatie 
- Kosten 
- Gegevens contactpersoon, telefoonnummer, mail en (eventueel) website 
 
Voor meer informatie en toesturen van de gegevens: Marjolein Wassenberg, gemeente Vaals, 043 
306 85 54 of m.wassenberg@vaals.nl. 
 

Vernieuwd informatiepunt ‘Nieuwe Energie in Limburg.nl’  
Hét digitale energieloket voor en van Limburgers is in een nieuw jasje gestoken. Neem een kijkje op de 
vernieuwde website via www.nieuweenergieinlimburg.nl en laat je inspireren door onze eigen 
energieheld uit Vaals (ook te lezen in de tekst hierna), interessante tips en handige lokale projecten en 
acties. 
 
Verbeteren van woningen op het gebied van energie 
We staan voor een grote opgave, de energietransitie. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen 
moeten vóór 2050 plaats maken voor nieuwe duurzame vormen van energie, zoals zonne- en 
windenergie. Dat betekent ook dat woningen aangepast moeten worden. Maar liefst 8 miljoen stuks 
in Nederland. Dus ook die van ons, in Limburg. Maar hoe pak je dat aan? Wat komt er allemaal bij 
kijken? Waar kan ik terecht en wie kan mij helpen? Het is niet altijd makkelijk om tussen alle mogelijke 
(lokale) maatregelen, mogelijkheden en aanbieders het overzicht te houden. 
 
Website ‘Bespaar Energie in Limburg.nl’ 
In 2016 hebben alle Limburgse gemeenten een gezamenlijk digitaal informatiepunt opgezet: het 
energieloket genaamd ‘Bespaar Energie in Limburg.nl’. Dit loket heeft het doel om Limburgers met 
een eigen woning te inspireren, activeren én informeren over alle mogelijkheden om zelf energie te 
besparen of op te wekken. Het loket geeft een helder en objectief beeld van nationale, regionale en 
lokale mogelijkheden, subsidies en financieringsmogelijkheden. 
 
Nieuwe Energie in Limburg.nl’ opvolger van ‘Bespaar Energie in Limburg.nl’  
De website Bespaar Energie in Limburg.nl is druk bezocht, maar vraagt om verdieping én verbreding. 
Daarom is de website geüpdatet en in een nieuw jasje gestoken. De website heeft zelfs een nieuwe 
naam gekregen: ‘Nieuwe Energie in Limburg.nl’. 
De vernieuwde website heeft meer inspirerende voorbeelden en is een wegwijzer om je woning te 
verbeteren. Daarnaast zijn er steeds meer collectieve oplossingen, zoals zonnedaken, zonneweiden of 
windmolenparken. De website geeft een actueel beeld van projecten waarin je als eigenaar van een 
koopwoning in Limburg kunt deelnemen. Uiteraard is alle vertrouwde informatie rond 
verduurzamingsmaatregelen overeind gebleven, up-to-date gemaakt en waar nodig aangevuld.  
Bekijk de website via www.nieuweenergieinlimburg.nl.  
 
Volg ‘Nieuwe Energie in Limburg.nl via Facebook, Instagram en LinkedIn 
Voor nieuwsberichten, inspirerende voorbeelden en handige tips volg je ook de social media accounts 
van ‘Nieuwe Energie in Limburg.nl. 
 

mailto:m.wassenberg@vaals.nl
http://www.nieuweenergieinlimburg.nl/
http://www.nieuweenergieinlimburg.nl/
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Deel je eigen tip 
Heb je zelf een goede tip of wil jij je ervaring met duurzame energie delen met de mensen in jouw 
gemeente via het digitale energieloket ‘Nieuwe Energie in Limburg.nl’? Dan is het loket op zoek naar 
jou! Stuur een bericht naar info@nieuweenergieinlimburg.nl.  
 
Interview 
Energieheld van Vaals: Joop Göttgens (gepensioneerd ingenieur) 
De belangstelling voor de duurzaamheidgedachte, waar het energieverbruik deel van uit maakt, is bij 
Joop Göttgens al in de jaren ‘70 gewekt. “Voor mij vormde de Club van Rome* het inzicht dat wij 
roofbouw op onze planeet aan het plegen zijn. Energiezuiniger en milieubewuster leven zijn sindsdien 
thema’s die mij heel erg hebben getriggerd”, vertelt Göttgens. “Dat onze manier van leven nog 
steeds zorgt voor een te hoge uitstoot van broeikasgassen die het klimaat sterk beïnvloeden, staat 
voor mij niet ter discussie. Dat is wetenschappelijk onomstotelijk bewezen.  Het CO2-gehalte in de 
atmosfeer is sinds de industriële revolutie in de 18e eeuw met meer dan veertig procent toegenomen. 
We moesten eigenlijk allang begonnen zijn met het drastisch inperken van onze uitstoot maar we 
doen nog veel te weinig en het CO2 gehalte in de atmosfeer stijgt nog steeds. Nu nog! Het thema 
wordt echter steeds actueler en langzaam dringt de urgentie tot iedereen door. ”  
 
Wat doet u aan energiezuiniger leven, hoe pakt u dat aan? 
“Ik heb begin jaren 90 een huis ontworpen dat volledig energieneutraal was. Ik wilde dit huis bouwen 
in Sittard, maar kreeg geen bouwvergunning omdat het niet in het straatbeeld paste! Vervolgens heb 
ik in 1992 een nieuw ontwerp ingediend dat wel paste in het straatbeeld, met zonnecellen op het dak 
en zware isolatie, maar niet meer volledig energieneutraal was. Het was een heel duurzaam concept 
met moestuin, al het schilderwerk op natuurlijke basis, gescheiden watersystemen waarbij 
regenwater hergebruikt werd enz. Zo kom je van het een naar het ander. Ik heb in dat huis tot eind 
2004 gewoond. Toen ben ik weer terug verhuisd naar mijn geboortegrond: Vaals. Hier wilde ik graag 
centraal wonen, met korte loopafstanden naar het centrum en daarom heb ik begin 2006 mijn 
huidige huis uit 1979 in de Bergstraat gekocht. Het huis was slecht geïsoleerd en had enkelvoudig 
glas. Toen heb ik eerst een plan de campagne gemaakt: wat moest er allemaal gebeuren om ook van 
dit huis een energiezuinig huis te maken. Sindsdien is elk jaar een stuk gerealiseerd en nog even en 
ook dit huis is energieneutraal. Het belangrijkste maar ook het meest ingrijpende is natuurlijk het 
isoleren van dak, vloeren, muren en ramen. Daar ben ik nog niet helemaal klaar mee. Daarnaast zijn 
zonnecellen geplaatst, is de centrale verwarming wel nog op gas maar door een extreem zuinig 
exemplaar vervangen, is praktisch de hele verlichting op LED omgebouwd en is apparatuur met A+++ 
label in de loop der jaren aangeschaft. Laatst heb ik een infrarood paneel laten plaatsten in de 
badkamer, waardoor ik nu heel plaatselijk warmte kan creëren. Je moet je wel realiseren dat het niet 
allemaal in een keer kan en ook niet hoeft. Bovendien komen de normen steeds hoger te liggen. De 
duurzaamheidsgedachte gaat echter verder: ik eet weinig vlees, heb alweer mijn eigen moestuin, rijd  
veelal elektrisch en vlieg zelden privé.”  
 
Merkt u de verschillen in verbruik?  
“Nou en of, het energieverbruik van dit huis wordt elk jaar minder: het gasverbruik is ongeveer 25 
procent gedaald ten opzichte van 2006 en ik lever nu zelfs elektriciteit aan het net in plaats van de 
1600 kWh per jaar die ik in 2006 nog nodig had!” 
 
Heeft u nog tips voor mensen die ook willen beginnen met energiezuiniger wonen? 
“Ik zou iedereen aanbevelen van zijn of haar huis een energiescan te laten maken. Laat iemand 
komen, bijvoorbeeld een Energiecoach; dit initiatief is namelijk voortreffelijk! Een energiecoach komt 
bij je thuis en maakt een adviesrapport op maat. Die kan jou zeggen; je moet daar en daar mee 
beginnen en dan ga je gewoon aan de slag!” 

 
*De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese 
wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te 
brengen. 

 

mailto:info@nieuweenergieinlimburg.nl
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Felicitaties voor 50-jarig bruidspaar  
Op 10 oktober jl. waren de heer en mevrouw Prumpeler-Janssen 50 jaar voor de wet getrouwd. Ter 
gelegenheid hiervan bracht burgemeester Van Loo op 11 oktober jl. een bezoek aan het gouden 
huwelijkspaar. Namens het gemeentebestuur bracht hij de welgemeende felicitaties over, uiteraard 
vergezeld van een attentie. Vervolgens werd een gezellig uurtje werd met elkaar doorgebracht. 
 

 
 
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 

Joop Göttgens uit Vaals: “We moesten eigenlijk allang begonnen zijn met het 
drastisch inperken van onze uitstoot.” 
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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 
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. 
 
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 

 
 
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) 
 

 
U kunt uw vraag direct stellen via het formulier van het Grensinfopunt op de website 
www.grenzinfopunkt.de of u maakt een afspraak. 
Gerne können Sie Ihre Anfrage einfach und direkt über ein Formular stellen; dieses finden Sie auf der 
Website www.grenzinfopunkt.de oder Sie vereinbaren einen Termin. 
 
Vrijwilligersvacatureladder     
 
Veilig Verkeer Nederland is op zoek naar BOB teamleden.  Als teamlid 
maak je BOB afspraken met bezoekers van festivals etc. Je krijgt als BOB 
teamlid  toegang tot je favoriete festivals en evenementen. 32936 
 
Steunpunt Mantelzorg  is op zoek naar jonge zorgvrijwilligers (18-30 jaar) voor diverse activiteiten. 
Bijvoorbeeld: steun voor mensen met dementie, ziekenhuis begeleider etc. U biedt naast emotionele 
steun een luisterend oor en een helpende hand. 31129 
 
Dagopvang ’t Heemet te Vaals is op zoek naar een vrijwilliger die ondersteuning kan bieden op de 
dinsdagen en donderdagen. 34814     
 
 Helpt u de activiteiten begeleidster van Zorgcentrum Langedael een handje mee met div. 
activiteiten? 27527 
 
Wilt u meer weten, kom langs of bel even:  

http://www.grenzinfopunkt.de/
http://www.grenzinfopunkt.de/
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Vrijwilligerscentrale Vaals 
Maastrichterlaan 73A 
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30 uur: 
tel. 06-46112017/06-52763677 
e-mail: vrijwilligerswerk@vaals.nl 
 
Concept programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 ter 
inzage 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 190 van de Gemeentewet brengt het College van B&W 
hierbij ter kennis dat vanaf heden tot de dag van de behandeling in de raadsvergadering van 12 
november a.s., de concept programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 ter 
inzage is gelegd. Tevens is de concept programmabegroting 2019 te raadplegen via de gemeentelijke 
website www.vaals.nl. 
 
 
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 19 oktober 2018 – week 42 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: 
 

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een boom op het perceel 
Tentstraat 4 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 487 (besluit 08-
10-2018, verzonden 09-10-2018), 

- Een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend voor het oprichten van 2 schuren en 
het aanplanten van walnotenbomen op het perceel Vijlenberg (ongenummerd) te Vijlen, 
kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 569, met de activiteiten: 
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
- Werk of werkzaamheden uitvoeren 
- Bouwen 
(besluit 09-10-2018, verzonden 11-10-2018); 

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een vlaggenmast op het perceel 
St Jozefplein ter hoogte van huisnr. 51 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie 
A, nummer 10347 met de activiteiten: 
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
- Bouwen 
(besluit 09-10-2018, verzonden 11-10-2018); 

- De termijn, waarbinnen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van een 
woningsplitsing op het perceel Bloemendalstraat 31, 31a, 31b en 31c te Vaals, kadastraal 
bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 1469, moet worden beslist, te verlengen met 
maximaal 6 weken tot uiterlijk 26-11-2018. 
(besluit 09-10-2018, verzonden 11-10-2018). 
 

Tegen genoemd(e) besluit(en) ( onder I ) 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 

mailto:vrijwilligerswerk@vaals.nl
http://www.vaals.nl/
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volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ingediend: 
 

- Stichting het Limburgs Landschap Cottessen 3 te 6294 NE Vijlen, voor het starten van het 
bedrijf Stichting het Limburgs Landschap. De melding is ingediend op 07-09-2018 

- CreActive Kids, Sneeuwberglaan 1d te 6291 HB Vaals, voor het starten van het bedrijf CreActive 
Kids. De melding is ingediend op 08-10-2018 

 
Genoemde melding ( onder II ) 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. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:  
 
- Voor het kappen van 2 bomen op het perceel Maastrichterlaan 162e te Vaals, kadastraal bekend 

gemeente Vaals, sectie E, nummer 1305 (ontvangen 05-10-2018); 
- Voor het wijzigen van een bestaande handelsreclame op het perceel Maastrichterlaan 27 te 

Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 5084 (ontvangen 08-10-2018). 
 
Tegen bovenstaande aanvragen ( onder III ) kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. 
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen 
verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact 
opnemen met het cluster Vergunningen. 
 
 
Vacature Gemeente Vaals 

 

 
 

Vaals is een stad in beweging waar een hands on mentaliteit heerst. Dat biedt ruimte aan creatieve 
en vernieuwende mensen. De gemeentelijke organisatie is volop bezig om invulling te geven aan een 
nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en 
groepen uit de samenleving. We focussen ons meer en meer op onze doelen en veel minder op regels 
en systemen. Deze werkhouding heeft invloed op al ons werk, maar zeker op het functioneren van het 
team Buitendienst. Voor dit team zijn wij op zoek naar een: 

Kantonnier / medewerker buitendienst (fulltime/36 uur) 
Medewerker technische uitvoering C 

De uitdaging  
Samen met jouw collega’s, ben je direct verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte 
(groen en grijs)  en het algemeen straatbeeld. Je bent het visitekaartkaartje van de gemeente, 
beheert jouw kanton (wijk) met passie en verantwoordelijkheid en bent tevens het aanspreekpunt 
voor onze bewoners. 
Samen met het team, maak je zelfstandig de planning, stelt doelen, initieert verbetertrajecten en 
draagt zorg voor een correcte uitvoering. Je houdt overzicht, weet waar prioriteiten en accenten 
moeten liggen en communiceert met de organisatie daar waar nodig. 
Naast alle reguliere werkzaamheden, is de buitendienst verantwoordelijk voor de 
klachtenafhandeling, gladheidsbestrijding, ondersteuning bij evenementen en het leveren van een 
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positieve bijdrage aan de gemeenschap in algemene zin. 
Kortom een zéér veelzijdige leuke functie! 
 
Takenpakket 

• Het directe aanspreekpunt voor inwoners binnen het kanton (direct contact) 
• Het signaleren en waar mogelijk zelfstandig oplossen van gebreken in de openbare  
             ruimte 
• Direct verantwoordelijk voor de kwaliteit en het straatbeeld binnen het kanton 
• Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden in het groen en grijs   
            (planten/snoeien/spitten/onkruidbestrijding/bestratingen/bebordingen etc.) 
• Het ondersteunen van evenementen en activiteiten 
• Het reinigen van de openbare ruimte 
• Het uitvoeren van lichte rioleringswerkzaamheden 
• Het uitvoeren van technisch onderhoud 
• Het verhelpen van klachten en storingen 
• Het sneeuw – en ijsvrij maken van de openbare ruimte 

Functie-eisen   

• Je hebt een vakgerichte opleiding en enige ervaring in bovengenoemde taken 
• Je bent in het bezit van rijbewijs B-E en rijbewijs C  
• Je bent flexibel inzetbaar (zo nodig in de weekenden en avonduren) 
• Je kunt vrij snel zelfstandig aan de slag 

Competenties 

• Heeft ervaring met onderhoud in groen en grijs 
• Positief ingesteld en geeft het goede voorbeeld 
• Goede communicatieve vaardigheden  (direct contact met burgers) 
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel en passie hebben voor de kwalitatieve uitstraling 
             van de wijk (kanton) 
• Creatief zijn in het vinden van oplossingen voor vragen vanuit de wijk 
• Toont initiatief en levert bijdrage aan een verbeterde omgeving 
• Is pro actief en flexibel ingesteld 
• Servicegericht en maatschappelijk betrokken 
• Heeft van nature een “opgeruimd karakter” 

In verband met de gladheidsbestrijding en het uitvoeren van werkzaamheden bij calamiteiten bestaat 
er een voorkeur voor een inwoner van de gemeente Vaals of directe omgeving. 

Wij bieden 

In eerste instantie een aanstelling bij wijze van proef voor de duur van een jaar. Bij gebleken 
geschiktheid wordt dit omgezet in een vast dienstverband. 

• Het salaris voor deze afwisselende functie is afhankelijk van de vaardigheden,  
             opleiding en werkervaring en gewaardeerd in schaal 4. Het bruto maximum salaris   
             bij een 36-urige werkweek is € 2470,-- per maand. Daarnaast kennen we een  
             reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.  
• Zelfstandig werkende kantonniers kunnen in aanmerking komen voor een extra 
             toelage 
• Het werken op onregelmatige tijden en dagen is onderdeel van de functie (vooral  
             gedurende de sneeuw- en ijsbestrijding). In die periode wordt een beschikbaarheids- 
             toelage betaald.                                       

Heb je belangstelling voor deze functie en eventueel nog vragen, dan kun je voor nadere informatie 
contact opnemen met Stefan Swelsen, s.swelsen@vaals.nl of tel. 043-3068525.  
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Reageren 
Heeft deze vacature je interesse gewekt? Sluit je  cv goed aan bij onze functie reageer dan vóór 3 
november 2018. Via www.igom.nl 

De gesprekken zijn gepland op donderdag 15 november 2018. Heb je voor 13 november 2018 geen 
uitnodiging ontvangen voor het sollicitatiegesprek, dan behoor je niet tot de 1e selectie. Er wordt nog 
geen afwijzingsbrief verzonden. We houden je brief in portefeuille totdat de 1e selectie is afgerond. 
Mocht er namelijk geen geschikte kandidaat uit de gesprekken naar voren komen, dan zou je wellicht 
alsnog in aanmerking komen voor een gesprek. Na afronding van de procedure worden de 
afwijzingsbrieven verzonden. 
 

Acquisitie - in welke vorm dan ook - stellen wij in het geheel niet op prijs 

 

http://www.igom.nl/
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