Meerssen

I n f o r m a t i e

Nieuws in het kort

Openingstijden rond de feestdagen

Vanaf 1 januari 2016 bundelen de regionale sociale dienst Pentasz Mergelland
en de sociale diensten van de gemeenten Valkenburg aan de Geul en
Maastricht hun krachten. Zij gaan samen verder onder de nieuwe naam Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland.

Oplaten wensballonnen met metalen onderdelen verboden • Tijdens de
feestdagen worden steeds vaker wensballonnen opgelaten. Wensballonnen
zijn niet toegestaan als ze metalen onderdelen bevatten. Dat is bij Thaise
wensballonnen vaak het geval. Naast de risico’s op brand is er bij dit soort
wensballonnen een risico voor de luchtvaart. Lees meer hierover op
www.meerssen.nl.

Sfeervol

Openingstijden Klant Contact Centrum rond de feestdagen
Woensdag 23 december
08.30-17.00 uur
Donderdag 24 december
gesloten
Vrijdag 25 december
gesloten
Maandag 28 december
08.30-17.00 uur
Dinsdag 29 december
08.30-17.00 uur
Woensdag 30 december
08.30-17.00 uur
Donderdag 31 december
gesloten
Vrijdag 1 januari
gesloten
Maandag 4 januari
10.30-17.00 uur
		
(ivm nieuwjaarsviering medewerkers)
Openingstijden loket Burgerzaken rond de feestdagen

Correspondentie-adres:
Postbus 90, 6230 AB Meerssen
E-mail: info@meerssen.nl
Klant Contact Centrum (KCC):
telefoon 14 043
Openingstijden:
Loket Burgerzaken
(paspoorten, rijbewijzen, uittreksels e.d.):
Aanvragen
op afspraak via het KCC of
via www.meerssen.nl.
U kunt een afspraak maken binnen
de volgende bloktijden:
maandag van 09.00-12.00 uur
dinsdag van 09.00-12.00 uur
woensdag van 15.00-17.00 uur
donderdag van 16.00-20.00 uur
vrijdag van 09.00-12.00 uur
Afhalen
Heeft u een reisdocument of rijbewijs aangevraagd
en is dit klaar? U kunt dit zonder afspraak afhalen bij
de snelbalie van het KCC.
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.
donderdag van 09.00-20.00 uur.
Sociaal Team (voorheen: Zorgloket)
Tel. 043-3661662
Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
In de middag alleen voor spoed.
E-mail: sociaalteam@meerssen.nl
Regionale Sociale Dienst
Pentasz Mergelland
Cliëntencontact: uitsluitend op afspraak.
Voor inlichtingen en/of het maken van
een afspraak: maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur
(vrijdag tot 12.30 uur), tel. 043-8507100
Overige gemeentelijke kantoren
(uitsluitend op afspraak)
maandag t/m vrijdag van
9.00-17.00 uur
Openingstijden milieuparken
Beatrixhaven, Noorderbrug en Randwyck:
Maandag t/m zaterdag: 10.00-18.00 uur.
Openingstijden milieupark
Valkenburg a/d Geul:
Donderdag t/m vrijdag: 13.00-19.00 uur.
Zaterdag: 09.30-16.30 uur.

Aanvragen
Het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc. kan alleen op
afspraak. U kunt een afspraak maken bij ons Klant Contact Centrum
(telefoon 14 043). U kunt ook een afspraak maken via www.meerssen.nl.
Dit kan rond de feestdagen binnen de volgende bloktijden:
• woensdag 23 december
15.00-17.00 uur
• maandag 28 december
09.00-12.00 uur
• dinsdag 29 december
09.00-12.00 uur
• woensdag 30 december
15.00-17.00 uur
• maandag 4 januari
10.30-12.00 uur
Afhalen
Heeft u een reisdocument of rijbewijs aangevraagd bij het loket Burgerzaken
en is dit klaar? U kunt dit zonder afspraak afhalen bij de snelbalie van het KCC.
De snelbalie is geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.
Op donderdag tot 09.00-20.00 uur. Let op! Op donderdag 24 december, vrijdag
25 december, donderdag 31 december en vrijdag 1 januari is de snelbalie
gesloten.
Aangifte geboorte en overlijden
Op donderdag 24 en 31 december is bureau Burgerlijke Stand geopend van
09.00-10.00 uur voor aangifte van geboorte en overlijden.
Archief / genealogisch onderzoek
In verband met de feestdagen en werkzaamheden m.b.t. de interne
verbouwing is het archief in week 52, 53 en week 1 (2016) gesloten voor
genealogisch onderzoek.
Wachtdienst Openbare Werken
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend
bij spoedgevallen) bereikbaar via tel. 043-3661888 (tijdens de openingstijden:
tel. 14 043).
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Waarom samenwerken?
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals
en Valkenburg aan de Geul hebben er per 1 januari 2015 een aantal nieuwe
taken bij gekregen. Daar zetten zij nu samen de schouders onder. Dit levert
een stevigere organisatie op en een betere kwaliteit van dienstverlening.
Zowel persoonlijk als digitaal. De gemeente Maastricht werkt bijvoorbeeld al
veel met digitale aanvragen. Dat wordt verder uitgebreid, zodat u meer zaken
van huis uit kunt regelen. Ook wordt samengewerkt om kosten te besparen.
Wat betekent dit voor u?
De medewerkers van de nieuwe regionale sociale dienst gaan gebiedsgericht
werken. Elke gemeente krijgt een aantal vaste consulenten toegewezen.
Een aantal consulenten zijn vertrouwde gezichten die u al kent van
Pentasz. Daarnaast komt er een aantal nieuwe gezichten bij. Ook vinden
de samenwerkende gemeenten het belangrijk dat iedereen participeert
naar vermogen. Vanaf 1 januari 2016 geldt daarom als uitgangspunt dat
gesprekken met consulenten plaatsvinden op het nieuwe centrale bezoekadres
in Maastricht. Kunt u om bijvoorbeeld medische redenen niet naar Maastricht
komen? Dan is op verzoek een afspraak met de consulent mogelijk in het
bestuurscentrum van Meerssen, of bij u thuis.
Wij werken op afspraak
Het is niet mogelijk om zonder afspraak iemand van de sociale dienst in het
bestuurscentrum van Meerssen te spreken. De consulenten hebben hun vaste
kantoor immers in Maastricht. We werken dus altijd op afspraak.
Bereikbaarheid sociale dienst
Telefonisch is de nieuwe regionale sociale dienst vanaf 1 januari 2016
bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 043 (vraag in het
spraakmenu naar ‘Maastricht’). De nieuwe organisatie krijgt een eigen website.
Hierover volgt binnenkort meer informatie.
Spreekuur Kredietbank Limburg
De Kredietbank Limburg houdt met ingang van maandag 11 januari elke
week spreekuur in het bestuurscentrum van Meerssen. Hier kunt u tussen 9
en 11 uur op afspraak terecht. Van 11 uur tot 12 uur kunt u zonder afspraak
binnenlopen. Dan is er natuurlijk wel kans dat u moet wachten. Wilt u
een afspraak maken voor het spreekuur van Kredietbank Limburg in het
bestuurscentrum van Meerssen? Bel het algemene telefoonnummer van de
gemeente 14 043 (vraag in het spraakmenu naar ‘Meerssen’).
Per 1 januari 2016:
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Centraal bezoekadres:
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht

Afgelopen week: Nieuwe Afvalwijzer 2016 verspreid

Postadres:
postbus 4902
6202 TC Maastricht
Telefoon: 14 043 (vraag in het spraakmenu naar ‘Maastricht’)

Op 1 januari 2016 verandert de
afvalinzameling. Dit kan voor u andere
inzameldagen en -tijden betekenen. Vorige
week heeft u de Afvalwijzer 2016 in de
brievenbus gekregen, met op de achterzijde
uw persoonlijke afvalkalender voor komend
jaar. Hierop ziet u precies wanneer het afval
bij u in de straat wordt opgehaald.
Geen Afvalwijzer ontvangen?
Heeft u geen Afvalwijzer ontvangen? U kunt de informatie online raadplegen
op www.meerssen.nl. Hier kunt u desgewenst ook de persoonlijke
afvalkalender opnieuw downloaden. Geen internet? Bel het gemeentelijke
Klant Contact Centrum, telefoon 14 043.
Deel gemeente: andere inzameldagen en -tijden
Met ingang van 1 januari 2016 zal Stadsbeheer Maastricht het huishoudelijk
afval inzamelen in onze gemeente. Hierdoor veranderen in delen van de
gemeente de inzameldagen en inzameltijden. In de even kalenderweken
wordt met ingang van 2016 alleen op maandag en dinsdag ingezameld.
In de oneven kalenderweken wordt met ingang van volgend jaar alleen
op maandag, dinsdag en vrijdag ingezameld. Raadpleeg uw persoonlijke
afvalkalender voor de juiste inzameldagen van restzakken, gft-afval en pmdafval (plastic heroeszakken).

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen

Ook:
automatische bekendmakingenservice
en e-nieuwsbrief op www.meerssen.nl

Belangrijkste veranderingen: nieuwe naam en centraal bezoekadres
Ons doel is dat u als klant zo min mogelijk merkt van de samenvoeging.
Wellicht dat er kleine veranderingen in werkwijze komen. Hierover wordt
u tijdig geïnformeerd. Grootste veranderingen zijn de nieuwe naam en het
centrale bezoekadres. Het centrale kantoor van Sociale Zaken Maastricht
Heuvelland ligt straks aan de Randwycksingel in Maastricht. Vanuit die locatie
werken de medewerkers gebiedsgericht voor inwoners en werkgevers in
Maastricht en Heuvelland. Centraal bezoekadres wordt Randwycksingel 22,
6229 EE Maastricht. Postadres: postbus 4902, 6202 TC Maastricht.

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.
Voor meer informatie over openingstijden: zie www.meerssen.nl n

Zaterdag 2 januari 2016

Op internet:
www.meerssen.nl

g e m e e n t e

Met ingang van 2016: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

al uw vragen aan de gemeente. Het KCC is elke werkdag
geopend en telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
Rond de feestdagen zijn er gewijzigde openingstijden.
Deze treft u hieronder aan. Om onnodig wachten te
voorkomen werkt de gemeente Meerssen op afspraak.
U kunt een afspraak maken via het Klant Contact Centrum
(telefoon 14 043 of aan de balie). Voor producten Burgerzaken (aanvragen
paspoort, identiteitskaart, rijbewijs etc) kunt u ook via www.meerssen.nl een
afspraak maken. Voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen kunt u
zónder afspraak terecht bij de nieuwe snelbalie.

Bezoekadres Klant Contact Centrum (KCC)
Bestuurscentrum:
Markt 50, 6231 LS Meerssen

d e

Klant Contact Centrum (KCC) Gemeente Meerssen

t Het Klant Contact Centrum (KCC) is dé toegang voor

Gemeente Meerssen

v a n

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit
voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de
Gemeente Meerssen. Deze vindt dit keer plaats op
zaterdag 2 januari 2016 van 16.00-18.00 uur in het
gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in
Meerssen.
Het gemeentebestuur hoopt u te mogen verwelkomen om samen de beste
wensen uit te wisselen.
Gemeentebestuur & Medewerkers wensen u
Sfeervolle Kerstdagen toe en een Gelukkig & Gezond 2016

Vervangende inzameldagen afval met feestdagen
In verband met de feestdagen is de inzameling van afval van 1e Kerstdag
verplaatst naar een andere dag en komt de inzameling op nieuwjaarsdag
1 januari te vervallen. Met ingang van 2016 kunnen inzameldagen en -tijden
wijzigen. Raadpleeg uw persoonlijke afvalkalender.
Restzakken
ingezameld op:

Afval wordt

Woongebied

1e Kerstdag
vrijdag 25 december 2015

Heeft plaatsgevonden
19 december 2015

-

GFT-afval
Nieuwjaarsdag
Geen vervangende
Oude inzamelschema:
vrijdag 1 januari 2016
inzameldag.
Geulle, Moorveld, Waalsen,
				Westbroek, Oostbroek,
Geulle aan de Maas.
Volgens het nieuwe
inzamelschema 2016 wordt
op maandag 4 januari
gft-afval opgehaald in dit
gebied
Let op! December 2015 eindigt met een oneven kalenderweek (week 53) en de
eerste week van het nieuwe jaar is ook een oneven kalenderweek (week 1 start
op maandag 4 januari 2016). Dat betekent dat twee weken achter elkaar gft-afval
wordt ingezameld. Houd hier rekening mee bij het aanbieden van uw afval!
Inzameling PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen &
drankenkartons)
Op woensdag 23 december (als plaatsvervangende dag voor de inzameling
op vrijdag 1e Kerstdag) en op donderdag 24 december (regulier) kunt u
weer plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en
drankenkartons (PMD-afval) kwijt aan de inzameldienst.

Portefeuilleverdeling tijdelijk aangepast • Het college van burgemeester en
wethouders heeft de portefeuilleverdeling tijdelijk aangepast in verband met
het aftreden van wethouder Glimmerveen. Op www.meerssen.nl treft u de
aangepaste taakverdeling van het college aan.
Folder wateroverlast • Op 3 augustus 2014 werd onze gemeente getroffen
door extreme regenval. Hier krijgen we in de toekomst steeds vaker mee te
maken. De gemeente zoekt samen met het waterschap en andere instanties
naar mogelijkheden om toekomstige wateroverlast te beperken en waar
mogelijk te voorkomen. Op www.meerssen.nl vindt u nu een folder waarin
staat wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen, wat de gemeente
doet & wat het waterschap doet.

STIJLDANSEN VOOR PAREN

DANSLES
BEGINNERSCURSUS STIJLDANSEN VOOR PAREN
15 lessen voor slechts € 120 per persoon
(geen inschrijfgeld!)

Infobijeenkomst Vliegenstraat 50 • De gemeente Meerssen heeft een
principeverzoek ontvangen voor de vestiging van een fitnesscentrum en een
praktijk voor fysiotherapie in het pand Vliegenstraat 50 Bunde. Het pand
is vrijgekomen door de verhuizing van de Albert Heijn-supermarkt naar de
nieuwe locatie aan de Sint Rochusstraat. Initiatiefnemers zijn Anytime Fitness
en Centrum voor Fysiotherapie Meerssen. Op 14 december vond hierover een
informatiebijeenkomst plaats.
Mantelzorgcompliment • Krijgt u mantelzorg? Het gemeentebestuur stelt een
financiële blijk van waardering beschikbaar in de vorm van 200 euro. Wilt u
het mantelzorgcompliment over 2015 voor uw mantelzorger aanvragen?
Dit is mogelijk tot uiterlijk 1 februari 2016.
Meer informatie
Uitgebreide informatie treft u aan op www.meerssen.nl.
Geen internet? Bel het Klant Contact Centrum, tel. 14 043.

Openbare Bekendmakingen
Terinzagelegging. Alle stukken liggen
gedurende de genoemde perioden
ter inzage in het bestuurscentrum,
Markt 50 in Meerssen. U kunt hiervoor
terecht bij het Klant Contact Centrum,
tel. 14 043. Overigens stellen wij
het op prijs als u uw bezoek aan het
bestuurscentrum vooraf telefonisch
aankondigt. Op die manier voorkomt
u onnodig wachten.
Vastgestelde verordeningen en
tarieventabellen 2016
Betreft: onderstaande
belastingverordeningen zijn
vastgesteld:
• Verordening onroerendezaakbelastingen Meerssen 2016.
• Verordening Rioolheffing Meerssen
2016.
• Verordening Reinigingsheffingen
Meerssen 2016 met bijbehorende
tarieventabel.
• Tarievenverordening Openbare
Werken Meerssen 2016.
• Verordening rechten algemene
begraafplaatsen Meerssen 2016
• Verordening Toeristenbelasting
Meerssen 2016.
• Verordening Reclamebelasting
Meerssen centrum 2016 met
bijbehorende tarieventabel.
• Legesverordening Meerssen 2016
met bijbehorende tarieventabel.
Geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Deze verordeningen worden officieel
bekendgemaakt op
www.officiëlebekendmakingen.nl.
Dit is een aanvullende kennisgeving.
Gemeentelijke verordeningen kunnen
permanent worden geraadpleegd in
de Regelingenbank op
www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum
(KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.
Omgevingsvergunningen
Aangevraagde
omgevingsvergunningen:
• legaliseren bestaande woning,
Hekstraat 21 Ulestraten;
• wijzigen gebruik (bed- en breakfast
naar vakantieappartement),
Raar 29 Meerssen;
• aanleggen in-/uitrit, Prinses
Beatrixstraat 12 Bunde.
Geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van
Meerssen maken bekend, dat zij
in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben
besloten de beslistermijn te verlengen
met een termijn van zes weken
(artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de
volgende aanvraag: gebruik woning
Kasennerweg 3a als voormalige
bedrijfswoning (legalisatie),
Kasennerweg 3 Bunde.

INFORMATIE www.beatsandbars.nl - T 043-3638218 - info@beatsandbars.nl
NU INSCHRIJVEN VIA WWW.BEATSANDBARS.NL - 043-3638218 - info@beatsandbars.nl

Severenplein 25e • Amby-Maastricht. T 043-3638218 • info@beatsandbars.nl • www.beatsandbars.nl

Voorgenomen verlening
omgevingsvergunning:
De toepassing van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure voor:
• realiseren woning in stalruimte,
Dorpstraat 19 Ulestraten.
Zienswijzen mogelijk.
Omgevingsvergunning is verleend
voor:
• uitbreiding woonhuis, Luipertstraat
4 Moorveld;
• legaliseren stallingsruimte,
Dolmansstraat 11 Ulestraten;
• bouwen loods, Kruisberg 56
Meerssen;
• oprichten carport,
Weerterbroekplantsoen 30
Meerssen.
Bezwaar mogelijk.
Omgevingsvergunning is geweigerd
voor:
• plaatsen erfafscheiding, Bokstraat 1
Ulestraten.
Bezwaar mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum
(KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

Op deze pagina treft u beknopte
informatie aan. Voor uitgebreide
informatie zie www.meerssen.nl ->
Nieuws -> Gemeentepagina’s. Mensen
zonder internet kunnen voor meer
informatie contact opnemen met
bureau Communicatie, tel. 043-3661608.
Meerssen 23-12-2015
Burgemeester en Wethouders
van Meerssen

In de Afvalwijzer 2015 staat dinsdag 23 december als vervangende
inzameldag voor PMD aangegeven. Dit is niet correct. Dit moet
zijn woensdag 23 december!
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