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Evenementen  
 
15 april  t/m 24 juni  Expositie schilderijen Helmut Koch; Kopermolen 
31 mei, 19.30 u  Avondcriterium Local Hero; centrum Vaals 
1 juni Hammer Series/Hammer Climb; op en rond Vaalserberg 
1 juni Activiteiten i.h.k.v. Hammer op en rond het Kon. Julianaplein 
3 juni tot 9 aug  Expositie “Momenten” van Carla Emmink; Galerie de Gau 
8 t/m 10 juni Bergdorf EM Vijlen 
24 juni  Open air concert Harmonie St. Cecilia 1836; Pr. W.A.- plein. 
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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Loket Burgerzaken gesloten op vrijdag 1 juni 2018 
Op vrijdag 1 juni 2018 is het loket voor Burgerzaken de hele dag gesloten. 
U kunt die dag: 
- géén afspraken maken voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of uittreksel; 
- géén paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksel of betaalde vuilniszakken afhalen. 
 
HAMMER LIMBURG OP 1 JUNI IN VAALS 
 

                           
 
Van 1 t/m 3 juni strijden 's werelds beste 
WorldTourploegen in Limburg om het hardst met 
elkaar op de onderdelen klimmen, sprinten en 
tijdrijden.  
 
Hoe werkt het? 
In 2017 werd de Hammer Series voor het eerst in 
Limburg verreden. Hammer Limburg is een 
driedaagse koers. De wielerwedstrijd begint op 1 
juni met de Hammer Climb in Vaals. Daarna staan 
de Hammer Sprint en Hammer Chase, 
respectievelijk 2 en 3 juni op het Tom Dumoulin 
Bike Park in Sittard-Geleen, op het programma. 
Elk team bestaat uit zeven renners, waarvan er 
vijf deelnemen aan elk wedstrijdonderdeel. De 
teamsamenstelling kan dus elke dag wisselen. De uitslag van elk wedstrijdonderdeel is altijd een 
teamprestatie.  
 
Vrijdag 1 juni: Hammer Climb 
Tijdens de eerste wedstrijddag is het aan de klimmers. Op en rond de Vaalserberg is er een circuit 
van zeven kilometer uitgetekend, die de renners elf keer moeten afleggen. Iedere ronde vallen er 
door de eerste tien renners die over de finish komen punten te verdienen. In de rondes drie, zeven 
en de slotronde vallen er dubbele punten te verdienen. 
Start om 17:00 uur, finish om 19:00 uur. 
 
Teams en renners 
Tom Dumoulin, die afggelopen zondag tweede werd in de Giro d’Italia, is een van de vele 
toprenners die op 1 juni a.s. aan de start verschijnen van de tweede editie van Hammer Limburg. 
Naast Dumoulin komen andere grote namen als Greg van Avermaet en Richie Porte aan de start. Ook 
Moreno Hofland en Tim Wellens zijn erbij. 
  
Programma 
Hammer Limburg is meer dan een 3-daagse profkoers. Het is een wielerfestival met een toertocht, 
jeugdwedstrijden, jeugdactiviteiten, muziek, een wielercafé en, fanzones, De Avondetappe met 
Mart Smeets en een wielerexpo met de nieuwste fietsmaterialen.  
  
Live-uitzendingen 
Alle Hammer-wedstrijden worden live uitgezonden via sociale media-platforms Facebook, Twitter en 
DailyMotion. Dit betekent dat fans van over de hele wereld, in tegenstelling tot andere 
profwielerwedstrijden, de Hammer Series gratis op elk apparaat live kunnen bekijken. 
 
Kijk voor uitgebreide informatie op www.hammerseries.com/nl. 
  
BEWONERSINFORMATIE Hammer Climb 
Op 1, 2 en 3 juni 2018 vindt in Vaals en Sittard-Geleen een groot internationaal wielerfestival 
plaats: Hammer Limburg. Tijdens dit driedaagse wielerevenement gaan professionele teams uit de 

http://www.hammerseries.com/nl
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hele wereld de strijd met elkaar aan. Er is maar één winnaar: het beste wielerteam ter wereld. Op 
zondag wordt bekend welk team tot 's werelds beste team wordt gekroond. 
 
De wedstrijd start op vrijdag 1 juni met de Hammer Climb op en rond de Vaalserberg in Vaals. Op 
zaterdag 2 en zondag 3 juni zijn de teams in Sittard-Geleen voor de Hammer Sprint en Hammer 
Chase.  
 
Wat betekent dit voor u? 
Dit grandioze sportspektakel brengt voor bewoners en bezoekers een aantal verkeers- en 
parkeermaatregelen met zich mee. Deze maatregelen zijn erop gericht dit evenement voor 
iedereen veilig te laten verlopen. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om de overlast tot een 
minimum te beperken.  
 
Verkeer en parkeren 
De wedstrijd op 1 juni vindt plaats tussen 17.00 en 19.00 uur. De start is om 17.00 uur op het 
Koningin Julianaplein en de finish is omstreeks 19.00 uur op het Drielandenpunt. De huldiging vindt 
rond 19.30 uur plaats op het Koningin Julianaplein. 
 
Het parcours verloopt via Viergrenzenweg, Gemmenicherweg en Nieuwe Hertogenweg richting 
België en Drielandenpunt. 
Uit veiligheidsoverwegingen is het parcours afgesloten van 11.30 tot 19.30 uur voor bewoners en 
bezoekers. Dit omdat van 12.30 – 14.30 uur al de Hammer Challenge plaatsvindt, over hetzelfde 
parcours als waarop de Hammer Climb plaatsvindt.  
Gedurende deze tijd is verkeer richting Drielandenpunt en naar België niet mogelijk. 
Tijdens de afsluiting mogen fietsers en gemotoriseerd verkeer niet over het parcours rijden.  
 
De Maastrichterlaan is op 1 juni van 14.30 uur tot 20.00 uur afgesloten tussen de kruising met de 
Bosstraat tot de aansluiting met de Beemderlaan. De bussen van de wielerploegen komen om 15.30 
uur aan en parkeren op het Prins Willem-Alexanderplein. 
De Bosstraat blijft toegankelijk voor alle verkeer. Alleen tijdens het vertrek van de officiële 
wedstrijd (rond 17.00 uur) wordt het verkeer op de Bosstraat even tegengehouden. 
Op het Kon. Julianaplein en omgeving vinden vanaf 11.00 uur tot ‘s avonds diverse activiteiten 
plaats voor zowel kinderen als volwassenen. In verband daarmee zijn de Tyrellsestraat en Kon. 
Julianaplein vanaf 08.00 uur afgesloten. Voor leveranciers is tussen 08.00 en 11.00 uur beperkte 
toegang mogelijk. Het von Clermontplein (straatdeel)  inclusief de parkeervakken blijft 
toegankelijk, maar wordt kort afgesloten wanneer de renners naar het parcours vertrekken.  
Voor het verkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet. 
 
Openbaar vervoer 
Het busstation aan de Maastrichterlaan blijft bereikbaar voor het openbaar vervoer en lijndiensten 
hebben altijd doorgang. De Belgische buslijn van TEC zal die dag niet rijden. 
Kijk op 9292.nl of op de website van de vervoerder voor actuele reisinformatie en routes. 
 
Parkeren langs het parcours is tijdens de afsluiting niet mogelijk; hierop wordt toegezien door 
politie en motards. Parkeer uw auto tijdig op een plek buiten het parcours. 
Woont u aan of binnen het parcours, dan verzoeken wij u uw auto vóór 10.00 uur buiten het 
parcours te zetten, zodat u zich als dat nodig is kunt verplaatsen (bijv. in verband met werk of 
familiebezoek). In de Tyrellsestraat en op het Kon. Julianaplein mag vanaf 08.00 uur niet worden 
geparkeerd. 
 
Veiligheid 
Uiteraard blijft spoedeisende zorg voor alle inwoners gegarandeerd. Met de hulpdiensten zijn 
afspraken gemaakt over het vrijhouden van nood- en calamiteitenroutes. 
 
Wij vragen u uw huisdieren aan te lijnen of zoveel mogelijk binnen te houden, om onveilige 
situaties voor uzelf, uw huisdier en de deelnemers te voorkomen.  
 
Informatie voor ondernemers 
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Zorg ervoor dat uw klanten, bezoekers, leveranciers en medewerkers tijdig op de hoogte zijn van 
uw bereikbaarheid. De plattegrond waarop de parcoursen zijn aangegeven, vindt u op 
www.hammerseries.com en kunt u desgewenst digitaal verspreiden. 
 
Heeft u nog vragen? 
De organisatie van Hammer Limburg is in handen van Extra Leisure, samen met de gemeenten 
Sittard-Geleen en Vaals en Provincie Limburg. Meer informatie over het evenement vindt u op 
www.hammerseries.com. Voor vragen voor of tijdens het event kunt u telefonisch contact opnemen 
met Extra Leisure, bereikbaar via nummer 043 – 351 1807. 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.  
 
Information für deutsche Einwohner über Hammer Limburg 
Am 1. Juni 2018 findet in Vaals und Sittard-Geleen ein grosses internationales Fahrradevent statt: 
Hammer Limburg. Hier lesen Sie was das für Sie bedeutet. 
Am Freitag den 1. Juni  findet das Hammer Climb-Rennen statt in der Umgebung des Vaalserberg in 
Vaals. Das Rennen startet am 1. Juni um 17.00 Uhr auf dem Koningin Julianaplein und endet um 
etwa 19.00 Uhr am Dreiländereck. Die Siegerehrung ist um 19.30 Uhr auf dem Koningin Julianaplein. 
 
Verkehr und Parken 
Im Hinblick auf die Sicherheit für sowohl Einwohner wie Teilnehmer werden einige 
Verkehrsmassnahmen getroffen. Selbstverständlich tun wir unser Bestes eventuelle Belästigungen so 
viel wie möglich einzuschränken. 
 
Der Parcours (Viergrenzenweg, Gemmenicherweg, Nieuwe Hertogenweg in Richtung Belgien und  
Dreiländereck; siehe Parcoursplan) ist an diesem Tag von 11.30 bis 19.30 Uhr für Bewohner und 
Besucher gesperrt, weil von 12.30 – 14.30 Uhr die Hammer Challenge auf dem Parcours des Hammer 
Climb stattfindet. Während dieser Zeit ist Verkehr in Richtung Belgien und Dreiländerck nicht 
möglich. Die Maastrichterlaan is von 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr gesperrt zwischen der Kreuzung mit 
der Bosstraat und der Beemderlaan. Die Busse der Radsportteams parken ab 15.30 Uhr auf dem Prins 
Willem-Alexanderplein. 
 
Während des Starts des Rennens (um 17.00 Uhr) wird Verkehr in der Bosstraat kurz  aufgehalten. 
Auf dem Kon. Julianaplein und Umgebung finden ab 11.00 Uhr bis abends verschiedene Aktivitäten 
platz für sowohl Kinder wie Erwachsene. Deshalb sind die Tyrellsestraat und Kon. Julianaplein ab 
11.00 Uhr gesperrt. Lieferanten haben zwischen 08.00 und 11.00 Uhr beschränkten Zugang. 
Der von Clermontplein (Strasse) einschliesslich Parkplätze bleibt offen, aber wird kurz 
abgeschlossen wenn die Radfahrer zum Parcours abfahren. Umleitungen für den Verkehr sind 
ausgeschildert. Gegebenenfalls folgen Sie den Anweisungen der Verkehrsregler. 
 
Die Bushaltestelle an der Maastrichterlaan bleibt für Busse erreichbar und Linienbusse werden 
immer durchgelassen. Der belgische Bus von TEC fährt an diesem Tag nicht. 
Aktuelle Information finden Sie auf www.9292.nl oder auf der Website des Busunternehmens. 
 
Parken entlang den Parcours ist während der Sperrung nicht möglich. Parken Sie deshalb Ihr Auto 
rechtzeitig an einer Stelle ausserhalb des Parcours.  
Wohnen Sie am oder innerhalb des Parcours, so bitten wir Sie Ihr Auto vor 10.00 Uhr ausserhalb des 
Parcours zu setzen, damit Sie wenn nötig (Arbeit, Familienbesuch) wegfahren können. 
In der Tyrellsestraat und auf dem Kon. Julianaplein ist ab 08.00 Uhr Parken verboten. 
 
Notdienste sind über die Massnahmen informiert, so dass Ihre Sicherheit gewährleistet ist.  
Bitte halten Sie Ihre Haustiere so viel wie möglich im Haus oder an der Leine, damit keine 
gefährlichen Situationen entstehen. 
 
 
Haben Sie noch Fragen? 
Hammer Limburg wird organisiert von Extra Leisure, zusammen mit den Kommunen Sittard-Geleen 
und Vaals und der Provinze Limburg. Mehr Informationen finden Sie auf www.hammerseries.com.  
Für Fragen vor dem oder während des Events wenden Sie sich bitte an Tel. +31 (0)43 - 3511807. 
Wir danken Ihnen im voraus für Ihre Zusammenarbeit.  
 

http://www.hammerseries.com/
http://www.hammerseries.com/
http://www.hammerseries.com/
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BEWONERSINFORMATIE voor omwonenden Kon. Julianaplein 
Op donderdag 31 mei vanaf ca. 19.00 uur organiseert de ondernemersvereniging van Vaals in het 
kader van de Hammer een lokale wielrenwedstrijd.  Dit heeft ook gevolgen voor de toegankelijkheid 
van de straten in de kern rondom het Kon. Julianaplein. De bewoners in deze straten hebben 
inmiddels een brief ontvangen met de nodige informatie. 
 
Vanaf ca. 19.00 uur tot het einde van de wedstrijd (ca. 21.00 uur). worden verschillende straten 
afgesloten Er wordt geen parkeerverbod ingesteld. Voertuigen mogen langs het parcours worden 
geparkeerd op de daartoe bestemde parkeerplaatsen, maar deze kunnen gedurende de afsluiting 
niet meer worden verplaatst. Ook moet de rijbaan vrij blijven voor de deelnemers aan de wedstrijd.  
 
Parcours 
Het parcours bestaat uit de Tyrellsestraat, Koningin Julianaplein, Lindenstraat, Kerkstraat (vanaf 
kruising Lindenstraat), Tentstraat, Bergstraat en Von Clermontplein, deze worden direct 
afgesloten voor verkeer. Tevens zijn de Akenerstraat en de Koperstraat (tussen Bergstraat en 
Lindenstraat) als gevolg van de afsluiting niet bereikbaar. 
Vanwege de eenrichtingsstructuur in de Tentstraat (tussen Pastoor Prickaertsstraat en 
Kerkstraat)  en de Viergrenzenweg (tussen Tentstraat en Nieuwe Hertogenweg) kunt u deze straten 
gedurende de wedstrijd wel verlaten maar niet meer inrijden. De Koperstraat (tussen 
Maastrichterlaan en Lindenstraat) is tijdens de wedstrijd wel te bereiken maar kan niet verlaten 
worden.  
 
Wij verzoeken bewoners in hun planning rekening te houden met de beperkte bereikbaarheid van 
deze straten gedurende het evenement, zodat de gevolgen van de afsluitingen zo klein mogelijk 
zijn. 
 
Andere evenementen 
Naast de avondronde op 31 mei worden ook andere activiteiten in Vaals georganiseerd. Op 1 juni 
strijkt de Hammer Limburg neer in Vaals, dit is een wielerevenement waarbij de renners vanuit de 
kern naar de Vaalserberg fietsen en hier een klimwedstrijd houden. Op het Willem Alexanderplein 
wordt een fanzone ingericht waarbij u de wielrenners en hun tourbussen vanaf 15.30 uur van 
dichtbij kunt bekijken. Op het Koningin Julianaplein worden de hele dag kinderactiviteiten 
georganiseerd en in de avond ontvangen we Mart Smeets op het Von Clermontplein voor de 
avondetappe van Vaals. Uiteraard bent u van harte welkom om bij de activiteiten aanwezig te zijn. 
De activiteiten zijn gratis te bekijken. Wie mee wil fietsen in de avondronde van de ondernemers 
moet zich hiervoor inschrijven. Hier zijn wel kosten aan verbonden.  
 
Meer informatie vindt u op www.vaals.nl/hammer of facebook.nl/samen-Vaals.    
Wij hopen op uw begrip en zien u graag tijdens de festiviteiten in Vaals. 
 
Verkeersmaatregelen tijdens de Hammer Climb op 1 juni aanstaande 
Op vrijdag 1 juni 2018 zal het parkeerterrein ’t Schanes aan de St. Paulusstraat vanaf 9.00 uur – 
18.00 uur afgesloten zijn i.v.m. de Hammer Climb die die dag plaatsvindt.   
 
Wij verzoeken de vergunninghouders van zone Zuid om elders op parkeerplaatsen in zone Zuid te 
parkeren. Onze excuses voor het mogelijke ongemak. 
 
Graag zien wij u op 1 juni overdag en ’s avonds tijdens talrijke evenementen die op het Koningin 
Julianaplein en het Von Clermontplein zullen plaatsvinden. Alvast veel (wieler)plezier toegewenst! 
 
  

http://www.vaals.nl/hammer
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Negen kunstcentra in het Eupener land stellen zich voor op 3 juni 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 
 
Nieuwe Vitaal 50+-groep: After Work Yoga vanaf maandag 4 juni 
Veel mensen hebben drukke agenda’s. Werk, gezin, huishouden vragen tijd en energie. Vaak blijft 
onvoldoende tijd over voor rust, ontspanning, balans en ruimte voor jezelf.  
After Work Yoga kan hierbij helpen. In deze lessen ga je bewust aan  de slag met ademhaling en 
ontspanning. Je leert naar je lichaam te luisteren en zo meer rust en balans te creëren.  
Yogaoefeningen, ademhalingsoefeningen en meditatie maken onderdeel uit van de After Work Yoga.  
Op maandag 4 juni wordt een nieuwe groep gestart. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. 
Wat:    After Work Yoga 
Wanneer:   Maandag van 18.00 – 19.30 (m.i.v. 4 juni 2018) 
Waar:    Auw Sjoël, Lindenstraat 17, vaals 
Kosten:    € 12 per maand. U kunt 2 lessen gratis uitproberen. 
Meer info/aanmelden:   Vitaal 50+, Marjolein Wassenberg, 043 306 85 54 of  
     m.wassenberg@vaals.nl 
 
Maandelijkse sirenetest op maandag 4 juni 2018 
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. 
 
Duits-Nederlandse spreekdag in het Eurode Business Center voor 
werknemers op 6 juni 2018 
Het Grensinfopunt organiseert regelmatig spreekdagen voor 
grensarbeiders met specialisten. Hier worden vrijblijvend individuele 
vragen beantwoord en problemen opgelost. De reikwijdte van de adviezen 
verschilt van sociale verzekeringen, werken, grensoverschrijdende belasting, ziekenfonds tot 
verhuizing naar een buurland.  
 
Locatie 
Eurode Business Center, Eurode-Park 1, Herzogenrath / Kerkrade 
Vrije inloop van 13:00 - 16:30 uur   
 
Aanmelden persoonlijk advies belastingen 
Persoonlijk advies uitsluitend in verband met belastingen door medewerkers van het Team GWO van 
10:00 tot 12:00 uur 
Aanmelden via: tel: 0241568610 (vanuit Duitsland; tel. +49241568610 (van buiten Duitsland) 
Bevolkingsonderzoek borstkanker in Vaals vanaf 6 juni 2018 

mailto:info@kunstroute-weser-goehl.eu
http://www.kunstroute-weser-goehl.eu/
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Op 6 juni 2018 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het 
bevolkingsonderzoek borstkanker in Vaals. Door dit onderzoek 
kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit 
verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een 
borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er voor 
vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep 
vrouwen het risico op borstkanker het grootst is. 
Vrouwen uit Vaals met de postcodes 6291, 6294 en 6295  
worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek 
uitgenodigd. 
 
Het borstonderzoek vindt plaats in een verplaatsbaar 
onderzoekscentrum, dat vanaf 6 juni tot eind juni 2018 aan de Beemderlaan nabij het voormalige 
Groene Kruisgebouw staat.   
Waarom deelnemen? 
Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer één op de acht vrouwen borstkanker vastgesteld. 
Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing 
wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Vroege 
ontdekking verhoogt de kans op genezing aanzienlijk en er is vaker een borstsparende operatie 
mogelijk. 
 
Hoe gaat het onderzoek? 
Het borstonderzoek bestaat uit het maken van digitale röntgenfoto’s van de borsten. Speciaal 
opgeleide radiodiagnostisch laboranten voeren het onderzoek uit. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt 
met moderne apparatuur, daarom is de bestralingsbelasting minimaal. Binnen tien werkdagen volgt 
een schriftelijke uitslag van het onderzoek. Het onderzoek is gratis.  
 
Resultaten vorige ronde 
Tot nu toe was het bevolkingsonderzoek in Vaals succesvol. Tijdens de vorige ronde was de opkomst 
in Vaals 62,5%. Dit betekent dat er 1.135 vrouwen uit de doelgroep hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. Hiervan zijn 33 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek. 
 
Meer informatie 
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u onze informatielijn bellen. Deze is 
bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via tel. 088 00 01 388. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl. 
 
Gemeentehuis gesloten op vrijdag 8 juni 2018 
In verband met het jaarlijkse personeelsuitstapje is het gemeentehuis op 8 juni de hele dag 
gesloten.  
Excuses voor het eventuele ongemak! 
 
Eerste Bergdorptoernooi Benelux in Vijlen  
Het bergdorpje Vijlen organiseert op 8,9 en 10 
juni 2018 de eerste Bergdorf EM Benelux. Het 
gaat hierbij om de Beneluxversie van het 
Europees kampioenschap voetbal voor 
Bergdorpjes, beter bekend als Bergdorf EM. Dit 
internationale toernooi wordt een keer in de 
vier jaar gespeeld, altijd vlak voor het 
Europees Kampioenschap voetbal voor 
Landenteams. 
 
Ook in juni vertegenwoordigt de plaatselijke 
voetbalclub RKVV Vijlen Nederland. Het Alpen 
Oranje, met Eddy Achterberg als bondscoach, 
neemt het dan op tegen Zwitserland (FC 
Gspon, 2000 m. + NAP), Oostenrijk (FC 

http://www.bevolkingsonderzoekzuid.nl/
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Kleinarl, 1014 m. +NAP) en België (USFC Elsenborn, 635 m. +NAP). In 2020 wordt de volgende 
Bergdorf EM gehouden in het Zwitserse Gspon, waar tevens het hoogstgelegen voetbalveld van 
Europa is aangelegd. 
 
De Bergdorf EM Benelux wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de bedenkers van de 
Bergdorf EM. De landen die meedoen aan het Europese toernooi hebben zich verenigd in een 
Stichting. Het gaat hier om een toeristisch samenwerkingsverband van de deelnemende bergregio’s, 
waaronder het Nederlandse bergdorp Vijlen en Vaals.  
De voetbalwedstrijden worden volgens de regels van de Bergdorf EM gespeeld. Het speelveld is 
bijna de helft kleiner dan de reguliere voetbalvelden. In de Alpen zijn de velden kleiner, omdat er 
maar weinig ruimte is op de berghellingen en het feit dat ook daar sprake is van bevolkingskrimp. 
Zo spelen zij met kleinere teams, omdat het aantal leden afneemt.  
De teams van Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en België spelen zaterdag 9 juni tegen elkaar. 
Oud-eredivisiescheidsrechter Roelof Luinge leidt de wedstrijden van de Bergdorf EM Benelux. 
 
Meer informatie op www.bergdorpjesvoetbal.nl  
 
Informatiebijeenkomst voor verenigingen over de wet AVG op 12 juni as. om 19.00 uur 
De nieuwe AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei 2018 
ingegaan. Een vloek, een zegen of allebei? De AVG zorgt in ieder geval voor: 
- versterking en uitbreiding van privacy-rechten; 
- meer bewustwording van de risico’s die ‘onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ met zich 

meebrengt; 
- meer verplichtingen en verantwoordelijkheden voor instanties die persoonsgegevens opslaan of 

verwerken; 
- bevoegdheid tot het opleggen van boetes tot 20 miljoen euro. 
 
De urgentie van de invoering van deze Europese privacywet wordt nog weinig erkend door 
verenigingen. Verenigingen realiseren zich vaak niet wat ze moeten doen om aan de wet te voldoen.  
 
Om u een beter beeld hierbij te geven organiseert de gemeente Vaals in samenwerking met Het Huis 
voor de Sport Limburg op dinsdag 12 juni 2018 de bijeenkomst ‘Is uw vereniging AVG-proof?”. U 
bent vanaf 19.00 van harte welkom in Restaurant Bergzicht te Vijlen. Het programma start om 19.15 
uur en duurt tot circa 21.00 uur.  
Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over de verplichtingen en risico’s voor uw vereniging die 
de invoering van de AVG-wet met zich meebrengt. Op de bijeenkomst lichten we ook een online 
stappenplan toe, waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. 
 
Over het stappenplan 
Uw vereniging komt er niet onderuit zelf aan de slag te gaan met de implementatie van deze wet. 
Met behulp van het online stappenplan kunt u zelf de stappen doorlopen. Om toegang te krijgen tot 
het stappenplan is een code nodig. Meer informatie over het stappenplan ontvangt u tijdens deze 
avond.  
Provincie Limburg stelt het stappenplan voor elke Limburgse vereniging kosteloos beschikbaar. Na 
het afronden van alle stappen is uw vereniging AVG-proof en ontvangt de vereniging een certificaat.  
 
Wellicht zien we elkaar op 12 juni 2018, om 19.00 uur in Restaurant Bergzicht te Vijlen! 
 
Cultuurfonds Vaals stimuleert talentontwikkeling 
Het Cultuurfonds Vaals wil zich in 2018 vooral richten op het speerpunt Talentontwikkeling. Het idee 
is onder andere 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 nu eerst inventariseren wat de culturele verenigingen en instellingen vinden 
van zo’n Talentendag. Aan hen is gevraagd om 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 
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bijdrage verstrekken. 
 
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. 
 
Provincie vraagt inwoners Vaals om mee te doen aan onderzoek naar toerisme 
Toerisme is in Zuid-Limburg (ook in Vaals) een belangrijke economische factor. Het zorgt voor 
werkgelegenheid en voor extra inkomsten voor de gemeenten.  
De Provincie Limburg wil nu van inwoners in het Heuvelland graag weten, hoe zij aankijken tegen 
toerisme en recreatie. Zij heeft daarom de gemeente Vaals om medewerking gevraagd bij de 
uitvoering van een onderzoek. 
De Provincie wil weten, hoe u, als inwoner van onze gemeente, het toerisme en de recreatie in uw 
directe woonomgeving ervaart. Welke positieve effecten van toerisme ziet u? En welke negatieve? 
En wegen de positieve effecten voor u op tegen de negatieve effecten?  
 
Wie krijgt een uitnodiging om mee te doen? 
De namen van de mensen die gevraagd worden mee te doen zijn willekeurig geselecteerd uit de 
Basisregistratie Personen (het inwonersbestand) van de gemeente. Het invullen van de vragenlijst 
neemt ongeveer een kwartier van uw tijd in beslag.  
Het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher uit Maastricht voert het onderzoek uit. Dit bureau 
behandelt de antwoorden en gegevens van de deelnemers aan het onderzoek strikt vertrouwelijk en 
anoniem. Het verstrekt deze gegevens ook niet aan anderen.  
 
Wij stellen uw mening op prijs 
De inwoners van onze gemeente zijn onze belangrijkste informatiebron. Uw mening is daarom zeer 
waardevol. Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen, hoe beter de gemeente een beeld krijgt van 
hoe onze inwoners het toerisme in onze gemeente beleven. 
De uitkomsten  van het onderzoek worden gebruikt om bij de verdere ontwikkeling van toerisme en 
recreatie zoveel mogelijk rekening te houden met de beleving van onze inwoners.  
Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs als u aan het onderzoek mee wilt doen. 
 
Hoe kunt u meedoen? 
Als u een uitnodiging krijgt om mee te doen kunt u deelnemen door via internet een vragenlijst in 
te vullen. Hoe u dat doet staat uitgelegd in de brief.  
U kunt meedoen tot 9 juni 2018. 
 
Felicitaties voor jubilerende bruidsparen 
Op 22 mei jl. bracht burgemeester Van Loo een bezoek aan het gouden huwelijkspaar Doggen-
Uneken uit Vaals, uiteraard vergezeld van een bloemetje en attentie. Oorspronkelijk afkomstig uit 
het noorden en oosten van het land, wonen zij reeds vele jaren met veel plezier in onze gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 23 mei jl. bracht 
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burgemeester Van Loo een bezoek aan de heer en mevrouw Beuel uit Vaals om hen namens het 
gemeentebestuur te feliciteren met hun 60-jarig huwelijksfeest. Omringd door vrienden en familie 
werd een gezellig uurtje doorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gemeentebestuur wenst beide jubilerende bruidsparen nog veel gezonde en gelukkige jaren 
samen toe! 
 
Een eik minder langs de Viergrenzenweg te Vaals 
Staatsbosbeheer heeft een heldere missie: midden in de samenleving staan om met elkaar de natuur 
te beheren, te beleven én te benutten. Dat geldt voor de 265.000 hectare prachtige bossen en 
terreinen die zij beheren. Maar ook voor de honderden monumentale gebouwen: van eenvoudige 
historische stallen en griendschuren tot historische forten, prachtige landgoederen en 
(rijks)monumenten. 
 
Beschermen, beleven en benutten gaan hand in hand, ze kunnen niet zonder elkaar. Daarom werkt 
Staatsbosbeheer (SBB) hard aan het beheer en openstellen van zijn gebieden en gebouwen, zodat 
bezoekers optimaal kunnen beleven. Waar mogelijk wil SBB met de opbrengsten daarvan het 
beheren en beleven in de toekomst mogelijk blijven maken en houden.  
 
Daarom heeft SBB met de ondernemer van de Wilhelminatoren, op het Drielandenpunt in Vaals, 
afspraken gemaakt over het uitzicht vanaf zijn terras richting Holset.  
Om dit uitzicht voor de komende jaren te garanderen zal er een eik gekapt moeten worden. Door 
het kappen van deze eik is het uitzicht vanaf het terras voor de komende jaren gegarandeerd. Vanaf 
de Viergrenzenweg gezien zal het beeld niet veel veranderen. 
 
Natuurlijk gelden bij dergelijke afspraken in de natuur speciale regels. Zo is er toestemming 
gevraagd aan de Provincie Limburg in het kader van de Natuurwet en zullen de werkzaamheden 
uitgevoerd worden na het broedvogelseizoen, of na één of meerdere inventarisaties waarbij is 
vastgesteld dat er geen broedvogels in het werkgebied aan het broeden zijn.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer via tel. 043-4592469 of via 
info@staatsbosbeheer.nl.  
 
Handtekeningenactie tegen ingebruikname Tihange 2 en Doel 3  
De organisatie Stop Tihange heeft gemeenten verzocht een petitie onder de aandacht van inwoners 
te brengen, die gericht is tegen het heropstarten van de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3. 
 
Stop Tihange, het Euregionale partnership tegen de kerncentrale in Tihange, wil begin juli 2018 een 
petitie met een half miljoen handtekeningen overhandigen aan de Belgische atoomautoriteit, het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, om zodoende een zichtbaar teken van protest te 
laten zien. Tot nu toe zijn er al 370.000 handtekeningen verzameld.  
 
Als u zich ook wilt uitspreken tegen de ingebruikname, dan kunt u de petitie bij de balie van het 
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gemeentehuis ondertekenen en/ of kopiëren, teneinde nog meer handtekeningen te verzamelen. 
Ook  kunt u deze downloaden via: www.stop-tihange.org/nl/petitie-tegen-het-heropstarten-van-
tihange-2-en-doel-3. 
 
Inhoud van de petitie tegen het heropstarten van Tihange 2 en Doel 3 
Wij eisen veiligheid voor miljoenen mensen. Voor ons als inwoners rondom de gevarenzone van deze 
kernreactoren geldt:  
Als: 

• de oorzaak van de scheuren in beide reactorvaten niet 100% duidelijk is  
• de toename van de scheurgrootte niet kan worden uitgesloten bij verder gebruik van de 

reactoren 
• de stralingstests bevestigen dat het staal van de reactorwand van de meer dan dertig jaar 

oude reactoren te bros is geworden en niet meer aan de gestelde eisen voldoet en 
• er geen bewijs geleverd kan worden dat deze reactoren met scheuren net zo veilig zijn als 

een nieuwe reactor zonder scheuren  
 
dan mogen Tihange 2 en Doel 3 NIET MEER aangesloten worden op het elektriciteitsnet. 
 
Meer info op www.stop-tihange.org, de initiatiefnemer van de petitie. Contact: info@stop-
tihange.org. 
 
Europese privacywet in werking sinds 25 mei 2018   
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.  
Deze nieuwe Europese privacywet heeft ook gevolgen voor Limburgse verenigingen en politieke 
partijen. Hun administratie zal moeten voldoen aan nieuwe regels. Daarom biedt de Provincie via 
het Huis voor de Sport, het Huis voor de Kunsten en het Huis voor de Zorg ondersteuning aan 
verenigingen over hoe om te gaan met de nieuwe wetgeving, door middel van een gratis 
beschikbaar gesteld stappenplan van de Stichting AVG. Inmiddels hebben al 2000 Limburgse 
verenigingen en vrijwilligersorganisaties het stappenplan aangevraagd. 
 
Het stappenplan kan worden aangevraagd via de website van het Huis voor de Sport: 
www.hvdsl.nl/avg.  
 
Privacyverklaring gemeente Vaals 
U heeft er recht op dat de gemeente Vaals zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens 
omgaat. Dat is vastgelegd in diverse wetten (Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet 
basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen 
burgerservicenummer (en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens). 

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. 
Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op onze website, schriftelijk of telefonisch. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan: naam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer 
en e-mailadres. 

Via onze website www.vaals.nl (zoek op privacy) vindt u meer informatie over hoe de gemeente 
Vaals omgaat met uw persoonsgegevens.  
 
Als u naar aanleiding van dit artikel of de informatie op onze website vragen heeft, kunt u dit 
doorgeven per mail aan info@vaals.nl of telefonisch via 043-3068568.  
 
Rijbewijs vanaf 26 mei 2018 geschikt voor inloggen met DigiD  
Vanaf 26 mei zijn rijbewijzen standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om online in te 
loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen. Deze manier van inloggen 
geeft extra zekerheid over de identiteit van degene die inlogt en maakt het mogelijk zeer 
vertrouwelijke informatie online aan te bieden. De burger kan in de toekomst zelf beslissen of hij 
wil inloggen met het rijbewijs. 
Voor de burger blijft per 26 mei het gebruik van het rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs of 
identiteitsbewijs hetzelfde. Het aanvraagproces voor een rijbewijs verandert niet.  
 

http://www.stop-tihange.org/nl/petitie-tegen-het-heropstarten-van-tihange-2-en-doel-3
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Aanvragen rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit 
Heeft u bezwaar tegen een rijbewijs met inlogfunctionaliteit, dan is het tot invoering van de wet 
Digitale Overheid mogelijk om een rijbewijs zonder deze inlogfunctionaliteit aan te vragen.  
 
Dit gaat als volgt: 
1. Voordat u het rijbewijs aanvraagt bij de gemeente stuurt u een schriftelijk verzoek naar de 

RDW. Het verzoek moet minimaal de volgende gegevens bevatten: 
- Naam zoals vermeld op het rijbewijs 
- Adres 
- Geboortedatum 
- Handtekening 

2. U stuurt het verzoek naar:  
RDW,  
ter attentie van Unit Rijbewijzen 
Postbus 9000 
9640 HA  Veendam 

3. U krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst bij de RDW bericht wanneer het rijbewijs zonder 
inlogfunctionaliteit op de chip aangevraagd kan worden bij de gemeente. 

4. U vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente. 
5. Na aanvraag ligt het rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit na 5 werkdagen klaar bij de gemeente. 
6. Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs, na inlevering van het oude rijbewijs, krijgt u een 

nieuw rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit.  
 
Let op! 

− De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit op het rijbewijs zijn 
hetzelfde als voor het aanvragen van een regulier rijbewijs met de nieuwe chip. 

− Wanneer u een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit heeft gekregen, is het niet mogelijk de 
inlogfunctionaliteit op een later tijdstip weer toe te voegen aan hetzelfde rijbewijs. Dan moet u 
opnieuw een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.  

− Zonder geldig woonadres in Nederland is het niet mogelijk om een rijbewijs met 
inlogfunctionaliteit te krijgen. In dat geval vraagt u het rijbewijs aan bij de gemeente via een 
394-formulier en krijgt u standaard een rijbewijs zonder inlogfunctionaliteit. 

Beeldmerk op rijbewijs 
Op de achterkant van het rijbewijs (uitgegeven vanaf 26 mei) staat een nieuw beeldmerk dat 
aangeeft dat het rijbewijs een inlogfunctionaliteit heeft: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, 
tel. 043 – 3068568. 
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CycloMedia maakt foto’s in onze gemeente  
Momenteel worden in onze gemeente foto’s gemaakt door 
CycloMedia, een Nederlands bedrijf uit Zaltbommel, dat 
gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld 
brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen 
maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de 
openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt 
voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare 
ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van 
wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en 
ontwikkeling van ruimtelijke plannen.  
 
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of 
private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden 
ter beschikking gesteld.  
De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia 
heeft zijn activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 
1004101.  
 
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology 
B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, Nederland.  
Meer informatie: www.cyclomedia.com 
 
Word ook vrijwilliger bij Ruilwinkel Vaals!    
Sinds de opening van de Ruilwinkel op zaterdag 23 maart is het hard gegaan! Veel 
inwoners hebben de weg naar de Ruilwinkel inmiddels gevonden. Er zijn al bijna 
300 inwoners lid geworden van de Ruilwinkel. Veel mooie spulletjes zijn van 
eigenaar gewisseld, veel kopjes koffie zijn gezet.  
Ook is al een flink aantal mensen actief als vrijwilliger in de Ruilwinkel. Maar er 
zijn nog veel handjes nodig om de Ruilwinkel goed te laten draaien! 
 
Iedereen is welkom! 
Iedereen is welkom om een handje te helpen: jong en oud, van Vaals en daarbuiten, werkend en 
niet-werkend, rijk en arm, met en zonder beperking. U kunt eenmalig meehelpen, op afroep of voor 
een langere tijd. Een paar uurtjes per maand of per week. De Ruilwinkel is geopend op dinsdag en 
donderdag van 10 tot 14 uur en op woensdag van 12 tot 16 uur.   
Op dit moment zijn we vooral zoek naar: 
 
Vrijwilligers in de Ruilwinkel 
Er zijn verschillende taken binnen de Ruilwinkel zelf. Denk daarbij aan:  

• gastvrouw of gastheer: ontvangen van bezoekers van de Ruilwinkel, wegwijs maken, koffie 
schenken, vragen beantwoorden enz. 

• innemen, nakijken van spullen en punten geven  
• kleine reparaties/schoonmaken van ingebrachte spullen 
• winkel inrichten en op orde houden 
• uitgifte van spullen  

In principe worden de taken afgewisseld en doen vrijwilligers dus verschillende taken.   
 
Vrijwilligers voor de tuin 
Er is een tuin achter het pand, waar een vrijwilliger al flink aan de slag is. Maar er moet nog veel 
gebeuren! Dus vrijwilligers met groene vingers, verstand van moestuinen etc. of interesse hierin zijn 
van harte welkom. 
 
Vrijwilligers voor financiële en administratieve zaken 
Denk aan het bijhouden van boekhouding, het puntensysteem en de vrijwilligersadministratie.    
 
Vrijwilligers voor opstart en uitvoering van het Repair Café 
De Ruilwinkel wil graag 1 zaterdag per maand van start gaan met een Repair Café. We zoeken 
mensen die dit willen voorbereiden en organiseren. Hiervoor is al een draaiboek beschikbaar.  
Daarnaast zoeken we mensen die handig zijn en als vrijwilliger in het Repair Café samen met de 
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bezoekers kleine reparaties willen uitvoeren, bv. aan elektrische apparaten, fietsen, computers, 
kleding etc.  
 
Vrijwilligers voor het bestuur 
We zoeken nog bestuursleden, die o.a.: 
- ervaring hebben met (strategische) beleidsstukken lezen en schrijven 
- ervaring hebben met het schrijven van subsidieaanvragen 
- kennis en/of affiniteit hebben met maatschappelijke participatie, armoede en duurzaamheid 
- kunnen netwerken dan wel een netwerk hebben 
- communicatief en verbindend zijn  
 
Met potentiële bestuursleden wordt een gesprek gevoerd.   
 
Vrijwillige experts op afroep 
Bent u niet structureel beschikbaar, maar wel af en toe? Bv. voor het geven van informatie en advies 
op het gebied van detailhandel, winkelinrichting, communicatie en marketing, sponsorwerving? Of 
heeft u bv. een grote bus, waar de Ruilwinkel af en toe gebruik van kan maken? Laat het ons weten! 
 
Staat er iets bij wat u aanspreekt? Doe mee en laat het ons weten! Ook als u wat wilt betekenen op 
een andere manier dan hierboven beschreven.  
Voor vragen, meer informatie of direct aanmelden kunt u terecht bij Marjolein Wassenberg, via 
m.wassenberg@vaals.nl of 043 306 85 54.  
 
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 (zie de Tips). 
 
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. 
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Deze service is uiteraard geen garantie dat er niets gebeurt, maar geeft wel een goed gevoel dat er 
extra toezicht is op uw bezittingen. 
 
Uw mening is belangrijk: Doe mee aan ons testpanel 
De afdeling Burgerzaken van de gemeente wil haar dienstverlening voor burgers en bedrijven verder 
verbeteren. Met behulp van het computerprogramma I-Burgerzaken wordt het mogelijk om burgers 
en bedrijven 24 uur per dag diensten aan te bieden. 
 
Dat programma moet natuurlijk eerst worden getest. Wij zijn daarom op zoek naar burgers  en 
ondernemers van de Gemeente Vaals, die willen deelnemen aan een testpanel van I-Burgerzaken. 
Het is de bedoeling om in de maand juni het proces en de gebruiksvriendelijkheid van dit 
programma te testen.  
 
Bent u geïnteresseerd om mee te doen en wilt u meer informatie ontvangen omtrent dit testpanel, 
stuur dan voor 1 juni aanstaande een mailtje naar: m.thomassen@vaals.nl. 
Wij danken u alvast voor uw deelname. 
 
Voetbaltoernooi voor de jeugd op 23 en 24 juni 
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Vrijwilligersvacatureladder 
                                   

 
 
 
 
 
 
Een greep uit ons aanbod:   
 
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, ziekenhuisbegeleider 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 activiteitenbegeleidster van Zorgcentrum Langedael een handje mee met div. 
activiteiten?      27527 
 
Wilt u meer weten, kom voorbij of bel even:  
Vrijwilligerscentrale Vaals 
Maastrichterlaan 73A 
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u  
vrijwilligerswerk@vaals.nl 
06-46112017/06-52763677 

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 01.06.2018  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
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 kappen van 3 bomen op het perceel Vijlenstraat 

18 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 37 met de activiteit: 
- een houtopstand vellen of te doen vellen 
(besluit 23-05-2018, verzonden 23-05-2018). 

2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 5 à 6 naaldhoudende bomen op het 
perceel Pastoor Schleidenstraat 14 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, 
nummer 10929 met de activiteit: 
- een houtopstand vellen of te doen vellen 
(besluit 23-05-2018, verzonden 23-05-2018). 

3. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van het woonhuis op het perceel 
Lieve Vrouwestraat 8 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9397 met 
de activiteit: 
− handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
− bouwen 
(besluit 22-05-2018, verzonden 23-05-2018). 

mailto:vrijwilligerswerk@vaals.nl


Pagina 17 van 17 
 

4. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel De 
Lange Akker (ongenummerd) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 
1457 met de activiteit: 
− handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
− bouwen 
(besluit 22-05-2018, verzonden 23-05-2018). 

 
Tegen genoemde besluiten (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 de 
besluiten krijgen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
II. OPENBARE KENNISGEVING 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
Burgemeester en wethouders van Vaals brengen, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 197 van 
de Gemeentewet, hierbij ter kennis, dat met ingang van heden tot 25 juni 2018, de jaarstukken 
2018 (jaarverslag en jaarrekening) over het jaar 2017, met de daarbij behorende stukken op het 
gemeentehuis voor iedereen ter inzage zijn gelegd. 
De gemeenteraad zal de jaarstukken behandelen in de raadsvergadering van 25 juni 2018. 
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