
 
 
 
 

  

     
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  
 

 
 
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.  08.00 - 12.00 uur 
 

Evenementen  
 
 
13 jan t/m 24 febr. Expositie van Marjon Merckelbach en Marie-José van der Meer, De 

Kopermolen 
10 febr.  Drielandenpuntrail, Sportevent, Start Von Clermontplein, 09.30-18.00 

uur 
 
 
 
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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Enquête: waardeert u de Lijn50-samenwerking? 
  
Een onderzoek naar de gemeenschappelijke waarden van de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-
Wittem en Vaals. 
 
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, noemen zich gezamenlijk ook wel de ‘Lijn-50 
gemeenten’. Drie aan elkaar grenzende gemeenten, met een gezamenlijk DNA, stevig verbonden met 
het Heuvelland. Deze verbondenheid is niet alleen emotioneel, maar ook functioneel. Zo staan wij 
regelmatig voor dezelfde opgaven. Steeds vaker zetten de drie gemeenten gezamenlijk de schouders 
onder deze opgaven en werken wij samen onder de noemer ‘Lijn 50’. We willen de samenwerking 
naar de toekomst versterken. Middels een enquête willen wij u vragen om met ons mee te denken.  
 
Bepaal samen met ons de koers! 
Op dit moment onderzoeken we (onder andere) door middel van een enquête hoe u als inwoner tegen 
bepaalde waarden in dit gebied aankijkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mate van gastvrijheid, 
duurzaamheid en authenticiteit. Door zicht te krijgen op deze waarden kunnen de Lijn-50 gemeenten 
gerichtere keuzes gaan maken. Zo hebben we meer focus, maken we onze onderlinge samenwerking 
robuuster en werken we gericht aan het verbeteren van de leefwereld van onze inwoners. Door de 
enquête in te vullen levert u een waardevolle bijdrage hieraan! 
 
Vul de enquête in 
Uw mening is belangrijk! Het invullen van de enquête duurt maximaal 4 minuten en kan tot en met 11 
februari 2019. Ga voor de vragenlijst naar www.vaals.nl/enquete. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over de enquête? Neem dan contact op met Alexander Geers via e-
mail: alexander.geers@gulpen-wittem.nl of telefoon: 14043. De resultaten worden na afloop via de 
gebruikelijke communicatiekanalen bekendgemaakt. 

Mantelzorgcompliment: vraag het aan t/m 1 mei 2019 

Bent u hulpbehoevend en heeft u één of meer mensen die voor u zorgen? Bijvoorbeeld een familielid, 
vriend of iemand anders. En doet hij/zij dit al langere tijd, onbetaald en in eigen tijd? Dan kunt u voor 
diegene een blijk van waardering aanvragen: het Mantelzorgcompliment. 

Wie is mantelzorger? 
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig (meer dan 3 maanden gedurende meer dan 8 uur per week) 
en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, iemand met een beperking of hulpbehoevende 
persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, 
vriend of kennis. De zorg is langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, 
verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun. Ook mensen die zorg verlenen aan iemand 
die terminaal ziek is, kunnen in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment. 
 
Aanvragen 
Het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd bij de gemeente tot en met 1 mei 2019. Vul 
hiervoor het formulier Aanvragen mantelzorgcompliment in via www.vaals.nl/inwoners/steuntje-in-
de-rug/mantelzorgcompliment of haal een formulier af aan de balie bij het gemeentehuis.  
 
Gemeente Vaals treedt strenger op tegen parkeerovertredingen 
 
De gemeente Vaals treedt sinds kort strenger op tegen parkeerovertredingen. Afgelopen jaren is 
geprobeerd om met waarschuwingen zowel inwoners als bezoekers van de gemeente Vaals te wijzen 
op parkeerovertredingen en daarmee het aantal overtredingen terug te dringen. Dat heeft niet het 
gewenst effect gehad. Daarom is nu besloten niet meer te waarschuwen, maar direct op te treden. 
 
Parkeerovertredingen leiden tot onveilige situaties, grote irritatie en onrust in de samenleving. De vele 
klachten over de parkeeroverlast heeft de gemeenteraad doen besluiten om extra financiële middelen 
vrij te maken, zodat de parkeeroverlast aangepakt kan worden. Dit betekent dat BOA’s sinds kort 
intensiever controleren op onder andere parkeren op trottoirs en geldigheid van parkeerkaartjes. 
Daarbij worden geen waarschuwingen meer gegeven, maar direct bekeuringen uitgeschreven. 
 
BsGW verstuurt gecombineerde belastingaanslag 2019 
 

http://www.vaals.nl/enquete
mailto:alexander.geers@gulpen-wittem.nl
https://www.vaals.nl/data/downloadables/2/1/aanvraagformulier-mantelzorgcompliment.pdf
http://www.vaals.nl/inwoners/steuntje-in-de-rug/mantelzorgcompliment
http://www.vaals.nl/inwoners/steuntje-in-de-rug/mantelzorgcompliment
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Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) verzorgt het heffen en het innen van 
de belastingen namens het Waterschap Limburg en 28 gemeenten waaronder ook Vaals. BsGW 
verstuurt het gecombineerde aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen, de 
waterschapsbelastingen en de WOZ-beschikking vanaf eind januari verspreid over meerdere dagen. 
Dit onder andere om klantreacties beter te kunnen verwerken. De aanslagbiljetten worden (op 
incidentele uitzonderingen na) uiterlijk 28 februari bezorgd. 
 
Lokale Lastenmeter 
Om bewoners en ondernemers snel inzicht te bieden in de lokale heffingen in de gemeente Vaals is er 
een digitale lokale lastenmeter ontwikkeld. Via de Lokale lastenmeter kunt u heel gemakkelijk 
uitrekenen wat uw lokale lasten als bewoner of ondernemer in Vaals zijn. U kunt uw uitkomsten ook 
vergelijken met andere gemeenten. De Lokale Lastenmeter is te raadplegen via 
https://vaals.lokalelastenmeter.nl. Voor meer informatie over de diverse gemeentelijke belastingen 
verwijzen wij u graag door naar de BsGW in Roermond. 
 
20 maart 2019: verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Limburg 
 
Wat moet u weten? 
Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en het 
bestuur van Waterschap Limburg. 
 
Wie mag stemmen? 
Niet iedereen mag voor beide verkiezingen een stem uitbrengen.  
Hebt u de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar of ouder en woonachtig in de gemeente Vaals dan 
mag u stemmen voor beide verkiezingen. U ontvangt dan twee stempassen.  
 
Aan de waterschapsverkiezingen kunnen ook onderdanen van andere EU-lidstaten én andere niet-
Nederlanders, die legaal in Nederland verblijven, deelnemen. U ontvangt dan één stempas.  
 
Bewaar de stempas(sen) goed. Zonder stempas(sen) kunt u niet stemmen!  
 
Wat moet u verder meenemen? 
Als u gaat stemmen moet u, behalve uw stempas(sen), een identiteitsbewijs meenemen (paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs) óf verblijfsdocument. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar 
verlopen zijn op de dag van de stemming. Het moet dus minstens geldig zijn tot 21 maart 2014. 
Zonder identiteitsbewijs kunt u niet stemmen! 

Een kiezer die buiten de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, kan zich in 
bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten. In het onderstaande schema is 
aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren. 

[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende 
de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen 
verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf 
na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. Voor de specifieke 
eisen die aan de documenten worden gesteld, verwijzen wij naar artikel 1 van de Wet op de 
identificatieplicht. (https://wetten.overheid.nl/BWBR0006297/2017-03-01) 

Waar kunt u stemmen? 
De stembureaus zijn op de volgende locaties: 
- Zorgcentrum Langedael, Bloemendalstraat 148, Vaals 
- Obelisk, Prins Willem Alexanderplein 1, Vaals 
- Auw Sjoel, Lindenstraat 17, Vaals 
- Brede School, Sint Jozefplein 53, Vaals 

Document   Uitgegeven in:     

  Nederland 
Alle EU-lidstaten + IJsland, 
Liechtenstein en Noorwegen 

Zwitserland 
Overige 
landen 

Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1] 

Rijbewijs Ja Ja Nee Nee 

Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee 

Vreemdelingendocument Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

https://vaals.lokalelastenmeter.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006297/#HoofdstukI
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006297/#HoofdstukI
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- BMA Lemiers, Schoolstraat 2, Lemiers 
- Restaurant Bergzicht, Vijlenberg 55, Vijlen 
 
De stembureaus zijn op woensdag 20 maart open van 07.30 tot 21.00 uur 
 
Stempas kwijt of niet ontvangen? 
Zonder stempas kunt u uw stem niet uitbrengen!! Als u mag stemmen en u heeft geen stempas 
ontvangen of u bent uw stempas kwijt, dan kunt u een nieuwe stempas krijgen. 
Schriftelijk kunt u tot uiterlijk 15 maart 2019 (KlantContactCentrum, postbus 450, 6290 AL Vaals) 
een vervangende stempas aanvragen. 
Persoonlijk kunt u tot 19 maart 2019 12.00 uur bij de balie van het gemeentehuis een vervangende 
stempas ophalen. Onze openingstijden zijn elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur. Denk eraan om een 
geldig legitimatiebewijs mee te nemen! 
 
Als het niet lukt om te gaan stemmen 
Om uw stem niet verloren te laten gaan kunt u altijd aan iemand, die u volledig vertrouwt, vragen te 
stemmen op een kandidaat die uw voorkeur heeft. Er zijn twee mogelijkheden: 

• U vraagt het aan iemand die in de gemeente Vaals woont. U plaatst beiden op de achterkant 
van de stempas uw handtekening. De gemachtigde die voor u gaat stemmen neemt dan uw 
stempas mee als hij/zij zelf gaat stemmen. Daarbij dient de gemachtigde zichzelf te 
legitimeren en daarnaast een (een kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de 
volmachtgever te overleggen. 

• Een tweede mogelijkheid is een schriftelijke machtiging. Voor een schriftelijke machtiging 
kunt u een formulier aanvragen bij het KlantContactCentrum. Ook krijgt u hier meer 
informatie over deze methode.  
Na 15 maart 2019 is het niet meer mogelijk om een verzoek in te dienen voor een schriftelijke 
machtiging. 

 
Stemmen in een andere gemeente 
Als u op 20 maart 2019 in een andere gemeente wilt stemmen, dan kunt u uw stempas laten omzetten 
in een zogenaamde kiezerspas. Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u stemmen in elke 
willekeurige gemeente binnen de provincie Limburg. Met een kiezerspas voor de 
waterschapsverkiezing kunt u stemmen in een gemeente binnen het grondgebied van het 
Waterschap Limburg. 
Let op: de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap.  

U kunt een kiezerspas schriftelijk aanvragen bij de gemeente tot uiterlijk vrijdag 15 maart 2019. 
U kunt ook met uw stempas bij het gemeentehuis langskomen en deze ter plekke laten omzetten in 
een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. 

Gemeente Vaals / KlantContactCentrum 
Elke werkdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur 
043-3068568 
 
Houd je brein gezond met de MijnBreincoach app 
 
Je kunt zelf de kans op dementie verkleinen door je hersenen gezond te houden. Wil je meer leren 
over hoe 'gezond' jouw hersenen zijn en wat je zelf kunt doen om je hersenen gezond te houden of 
nog gezonder te maken? Doe dan de snelle test met de MijnBreincoach app. 
 
Zoek op ‘breincoach’ in de App Store (Apple) of Google Play (Android) en download de 
MijnBreincoach app gratis. De app geeft je binnen twee minuten inzicht in je eigen hersengezondheid 
op basis van 12 factoren (waaronder lichaamsbeweging, voeding, mentale activiteit en stemming). Je 
krijgt daarna een overzicht van waar je goed op scoort (en dus zo vol kan houden) en van waar je nog 
iets aan kunt verbeteren. De app helpt je vervolgens om kleine en haalbare stappen te zetten naar 
een gezondere leefstijl en daarmee gezondere hersenen. Voor mensen die geen smartphone of tablet 
hebben, is de app ook beschikbaar als website (www.mijnbreincoach.eu). 
 
Wat is MijnBreincoach? 
De MijnBreincoach app is een initiatief van het Alzheimer Centrum Limburg. Het Alzheimer Centrum 
Limburg werkt samen met verschillende gezondheidszorginstellingen in Limburg en is onderdeel van 
de Universiteit Maastricht. De app is ontwikkeld in het kader van de campagne 

http://www.mijnbreincoach.eu/
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Wezijnzelfhetmedicijn.nl. Het doel van deze campagne is om mensen te informeren over de 
mogelijkheid om via een gezonde leefstijl de hersenen fit te houden en hiermee hersenaandoeningen 
zoals dementie te helpen voorkomen. 
 
Vrijwilligersvacatureladder     
 
Therapeuten voor Paard in Nood 
Ben jij een therapeut, geef of volg je bepaalde opleidingen, heb je bepaalde 
kennis die je wilt doneren op vrijwillige basis dan kan dat bij Paard in Nood.                            
36760 
 
Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar zorgvrijwilligers. De zorgvrijwilliger doorbreekt de 
eenzaamheid door op bezoek te gaan en een praatje te maken, door te luisteren, samen te wandelen 
of ergens naar toe te gaan. 35550 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om " Radio Krijtland" op te bouwen. Vrijwilligers die gaarne zelf een 
radioprogramma willen presenteren en inrichten, zoals  o.a. sport, cultuur. 36833 
 
 Wilt u meer weten, kom langs of bel even:  
Vrijwilligerscentrale Vaals 
Maastrichterlaan 73A 
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30 uur: 
tel. 06-46112017/06-52763677 
e-mail: vrijwilligerswerk@vaals.nl 
 
Gelukwensen voor vijftigjarig huwelijkspaar 
 
Afgelopen week bracht burgemeester Reg van Loo namens het gemeentebestuur een bezoek aan 
Leny en John Bröcheler bij gelegenheid van hun vijftigjarig huwelijk. 
In een geanimeerd gesprek, met John gelukkig als vanouds op de praatstoel, was de muziek het 
centrale thema of wellicht beter gezegd het leitmotiv. 
Naast een aantal persoonlijke ontboezemingen passeerden ook tal van 
wetenswaardigheden/verhalen over het Vaals van nu en het verleden de revue. 
Kortom, een uiterst gezellig samenzijn! 
 

 
 
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 8 februari 2019 week 06 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.  BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IA. 
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 vervangen van een drietal bestaande kozijnen op het 
perceel Bloemendalstraat 1 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 482 met 
de activiteiten: 

mailto:vrijwilligerswerk@vaals.nl
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− Bouwen 
(besluit 28-01-2019, verzonden 29-01-2019). 
 

Tegen genoemd(e) besluit(en) ( onder IA ) 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. 
 
IB. 
Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt, dat het College 
van Burgemeester en Wethouders hebben besloten: 
 
Beleidsuitgangspunten/Leidraad kraakpanden Heuvelland vast te stellen (besluit 11-09-2018). 
 
Tegen bovenstaand besluit ( onder IB ) is geen bezwaar / beroep mogelijk. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.   ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:  
 

- voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tentstraat 89 te Vaals, kadastraal 
bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 254 (ontvangen 28-01-2019); 

- voor het plaatsen van 9 zonnepanelen op het perceel von Clermontplein 12 te Vaals, 
kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 6710 (ontvangen 30-01-2019). 

 
Tegen bovenstaande aanvragen ( onder II ) 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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III.   VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt, dat de 
Burgemeester heeft besloten: 
 
- Op 18 januari 2019 (verzonden 18 januari 2019) een vergunning te verlenen aan C.V. De 

Grensschiebere Lemiers voor de carnavalsoptocht in Lemiers op 5 maart 2019; 
 
- Op 18 januari 2019 (verzonden 21 januari 2019) een vergunning te verlenen aan de gemeente 

Vaals voor het evenement “Ontvangst Blauw Sjuut” op donderdag 28 februari 2019; 
 
- Op 21 januari 2019 (verzonden 21 januari 2019) een vergunning te verlenen aan de gemeente 

Vaals voor het evenement “Sleuteloverdracht” op zondag 3 maart 2019. 
 
 
Tegen genoemde besluiten ( onder III ) 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. 
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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. Dit besluit ligt voor iedereen gedurende de termijn dat bezwaar kan 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 krijgen. 
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