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Gemeente Simpelveld heeft een Meldpunt 
Overlast ingericht. Het meldpunt is de spin in 
een veel groter web waarmee de gemeente 
overlast aan wil pakken, samen met partners 
als de politie, jeugdzorg en hulpverleners. We 
hebben het hier niet over scheve stoeptegels 
of kapotte lantaarnpalen, maar over overlast 
in het sociale domein. Zoals hinder van jon‐
geren op straat, problemen met een verward 
persoon of zorgen om een eenzame oudere 
of een kind dat (wellicht) wordt mishandeld. 
Door dergelijke overlastmeldingen centraal 
te registreren en vervolgens snel te analyse‐
ren, kan een probleem doortastend worden 
aangepakt, met hulp van alle partners die 
daarbij nodig zijn.
Aanleiding voor deze aanpak was de overlast 
van jongeren in Bocholtz. Wethouder Hub 
Hodinius: “Dat varieerde van met scooters en 
auto’s over een speelveldje rijden, tot voet‐
ballen op het dak van de sporthal. Midden in 
de nacht! We hebben dat als gemeente stevig 
aangepakt, samen met buurtbewoners en de 
wijkagent. Met als gevolg dat de problemen 
minder zijn geworden. Tegelijkertijd zochten 
we naar een werkwijze waarmee we overlast 
in de toekomst in de kiem kunnen smoren. 
Waarbij je heel snel een signaal krijgt als er 
echt iets aan de hand is en ook meteen kunt 
handelen.”
Die werkwijze werd gevonden in de zo‐
genoemde Integrale Aanpak Wijkgericht Wer‐
ken afkomstig uit de justitiële keten. Louis 
Cornelussen, hoofd beleid van Bureau Jeugd‐
zorg stond aan de wieg ervan. “Verbieden 
en bestraffen werkt misschien op de korte 
termijn. Maar wil je ook voor de toekomst 
iets bereiken, dan moet je preventief te werk 
gaan. Een jongere die zich misdraagt, heeft 
misschien een vader thuis zitten zonder werk, 
met torenhoge schulden en een moeder die 
psychisch niet in orde is. In zo’n geval moet je 
een plan maken voor het hele gezin en je niet 
alleen op de jongere richten.”
Dan moet wel eerst inzichtelijk zijn wat er in 
het gezin allemaal speelt. Het is niet onge‐
bruikelijk dat er meerdere instanties over de 
vloer komen. De kinderbescherming, maat‐
schappelijk werk, de woningcorporatie, de 

thuiszorg, om er maar een paar te noemen. 
Natuurlijk hebben die onderling overleg. 
Maar er moet ook ergens iemand zijn die dat 
allemaal samen brengt en koppelt aan mel‐
dingen vanuit de omgeving van dat gezin. 
Tayeb Labyed is verantwoordelijk voor de im‐
plementatie van de Integrale Aanpak Wijkge‐
richt Werken. “Het is belangrijk dat de regie 
bij de gemeente blijft, bij dat éne meldpunt 
waar alles wordt geregistreerd en centraal 
bewaakt. Daar bekijken we elke week welke 
meldingen er binnen komen, wat we er mee 
gaan doen en wie we daar bij nodig heb‐
ben. Zo kunnen we problemen vroegtijdig 
bespreekbaar maken met de betrokkenen, 
met daders en slachtoffers of buurtbewoners 
en samen naar een oplossing zoeken. Soms 
in de vorm van bestraffen, daar ontkom je 
niet aan, maar vaak ook door hulp te bieden. 
Door goed te registreren en de meldingen 
te verrijken met informatie vanuit andere 
instanties, kun je een dossier opbouwen. 
Dat helpt om beter te doorgronden wat er 
precies aan de hand is, zodat je ook écht ‘op 

Simpelveld zet in op doortastende aanpak van overlast 

Bureau Jeugdzorg en gemeente Simpelveld 
slaan de handen ineen. Op de foto van links 
naar rechts Louis Cornelussen, Hub Hodinius 
en Tayeb Labayed.

Meldpunt Overlast
Heeft u problemen met geluidsoverlast, 
jongeren die overlast veroorzaken of 
maakt u zich zorgen over de veiligheid in 
uw buurt? Voor al dat soort overlastmel‐
dingen belt u de gemeente: 045 544 83 
83. 

Wat doet de gemeente  
met uw melding?
Onze telefoniste noteert en registreert 
uw melding en leidt deze door naar de 
benodigde professionele instantie(s). Deze 
professionals zorgen voor de afhandeling 
van de klacht/overlastsituatie. Daarna 
brengen we u op de hoogte van wat er 
met uw melding is gebeurd.

Spoed? Bel 112
Het Meldpunt Overlast is geen crisis‐
dienst! Uw meldingen worden pas op de 
eerstvolgende werkdag gezien. In geval 
van spoed moet u dit op de gebruikelijke 
manier melden, bijvoorbeeld 112 (voor in‐
zet van politie, brandweer of ambulance).
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maat’ kunt aanpakken.”
“Én aan de melders terug kunt koppelen wat 
die aanpak is”; dat wil wethouder Hodinius 
nog wel even benadrukken. “Te vaak hoor je 
mensen zeggen, ik heb het gemeld, maar ze 

doen er niets mee. Belangrijk onderdeel van 
IAWW is dat we niet óver mensen praten, 
maar mét mensen. En dat we laten weten 
waar we mee bezig zijn. Want onze inwo‐
ners zijn een hele belangrijke schakel in het 

geheel. Zij zijn onze extra ogen en oren die 
vroegtijdig signaleren. Samen maken we 
werk van veiligheid en leefbaarheid in de 
buurt.”

Het gemeentehuis is gesloten op donder‐
dag 25 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 
mei. Maandag 29 mei staan wij om 8.30 
uur weer voor u klaar.

E   Bij ernstige calamiteiten die gevaar ople‐
veren en betrekking hebben op open‐
bare werken kunt u ons bellen:  

06 – 53 50 31 29.

E   Hebt u ondersteuning nodig voor 
kinderen tot 18 jaar? Dan kunt u in zeer 
dringende situaties tijdens kantooruren 
bellen: tel. 045 – 544 83 83.  
Buiten kantoortijden belt u met het 
Team Spoedeisende Hulp van Bureau 

Jeugdzorg: 088 – 007 29 90.

E   Voor dringende situaties rondom vol‐
wassenen kunt u tijdens kantoortijden 
bellen met Impuls: 045 – 544 09 99.  
Buiten kantoortijden belt u met  
Sensoor: 0900 ‐ 0767.

Gemeentehuis gesloten op  
donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 mei

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 
5 juni in verband met Pinksteren. Dinsdag 
6 juni staan wij om 8.30 uur weer voor u 
klaar.

E   Bij ernstige calamiteiten die gevaar ople‐
veren en betrekking hebben op open‐

bare werken kunt u ons bellen:  
06 – 53 50 31 29.

E   Hebt u ondersteuning nodig voor kinde‐
ren tot 18 jaar?  
In zeer dringende situaties kunt u bellen 
met het Team Spoedeisende Hulp van 

Bureau Jeugdzorg: 088 – 007 29 90. 

E   Voor dringende situaties rondom vol‐
wassenen belt u met Sensoor:  
0900 ‐ 0767.

Gemeentehuis gesloten op  
maandag 5 juni (2e Pinksterdag)

Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en 
maandag 5 juni (Pinksteren) wordt geen afval 
aan huis ingezameld.

De juiste inzameldagen rond deze feestdagen 
staan vermeld op uw Rd4-afvalwijzer 2017. 
Deze kunt u ook inzien via www.rd4.nl of via 
de gratis Rd4-afvalapp voor smartphones. 

Afwijkende openingstijden 
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en 
maandag 5 juni (Pinksteren) zijn de Rd4-mi‐
lieuparken, de Rd4‐kringloopwinkels en het 
Rd4‐servicepunt de gehele dag gesloten. 

Extra informatie Rd4-milieupark  
Landgraaf i.v.m. Pinkpop
Het Rd4-milieupark in Landgraaf is vrijdag 2 

juni tot 16.00 uur geopend. Zaterdag 3 juni 
is het milieupark in Landgraaf de gehele dag 
gesloten.

Voor meer informatie raadpleeg uw Rd4-
Afvalwijzer, www.rd4.nl of neem contact op 
met het Rd4‐servicepunt: (045) 543 71 00.

Huisvuilinzameling Hemelvaartsdag en Pinksteren

Van donderdag 25 mei  t/m maandag 29 mei 
is de voorjaarskermis in Bocholtz. 
Dit betekent dat vanaf dinsdag 23 mei  t/m 
dinsdagmorgen 30 mei de Wilhelminastraat, 
met uitzondering van voetgangers is afgeslo‐
ten.

In Simpelveld is de kermis vanaf zaterdag  
3 juni t/m dinsdag 6 juni.
De Markt is vanaf woensdagmiddag 31 mei  
t/m woensdagmorgen 7 juni voor alle ver‐
keer, met uitzondering van voetgangers afge‐
sloten. Parkeren vanaf de rotonde tot aan de 
Marktstraat is in deze periode zeer beperkt 
of niet mogelijk. De woningen en bedrijven 
gelegen aan de Markt blijven in genoemde 
periode wel bereikbaar.

Voorjaarskermis in Bocholtz en Simpelveld 2017
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 Naam geb. datum datum uitschrijving
* J. Fatah 09-05-1997 16-05-2017
* B. van Kooten 25-06-1977 16-05-2017
* S. Schreurs 12‐08‐2009 16‐05‐2017
* M.F.L. Schreurs 13-08-1970 16-05-2017
* D. Pavlić 13-08-1981 16-05-2017
* B.F. van het Veld 10-09-1971 16-05-2017
* R. Schoenmaeckers 24‐12‐1997 18‐05‐2017

Ten aanzien van de onderstaande personen 
zijn wij voornemens, conform artikel 2.21 
onder 2 Wet BRP, over te gaan tot ambtshal‐
ve uitschrijving uit de BRP van de gemeente 
Simpelveld. Uit onderzoek van de afdeling 
Dienstverlening is gebleken dat genoemde 
personen niet hebben voldaan aan de ver‐
plichting gesteld in artikel 2.43 van de Wet 
BRP. In dit artikel staat dat de burger verplicht 
is om binnen vijf dagen voor vertrek naar 
het buitenland hiervan schriftelijk aangifte 
te doen bij het college van burgemeester en 
wethouders van de woongemeente. Artikel 
3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuurs‐
recht geeft de gemeente de mogelijkheid 
om het voornemen ambtshalve uitschrijving 
te publiceren als de bekendmaking niet kan 

geschieden door toezending aan belangheb‐
bende.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld 

hebben het voornemen de volgende perso‐
nen per de hieronder aangegeven datum uit 
te schrijven uit de basisregistratie personen 
(BRP).

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen  
van de gemeente Simpelveld (BRP)

Belanghebbenden kunnen ten aanzien van 
dit voornemen tot 14 juni 2017 schriftelijk 

een zienswijze indienen en/of aangifte doen 
van de verhuizing naar een nieuw adres.

Het Romeinse festival Sempervivetum vindt 
op 8 en 9 juli 2017 voor de derde keer plaats 
in Bocholtz. Tijdens het tweedaagse evene‐
ment wanen bezoekers zich in de Romeinse 
Tijd. Zowel een Romeins militair kampement 
als een Gallo-Romeins burgerdorpje worden 
zo waarheidsgetrouw mogelijk ingericht. 
Regio met een rijke historie
Gemeente Simpelveld kent een rijke arche‐
ologische achtergrond. Dwars door de regio 
liep namelijk de ‘Via Belgica’, een belangrijke 
doorgangsroute tijdens de Romeinse Tijd. Om 
deze mooie en bijzondere Romeinse historie 
aandacht te geven, sloegen Stichting SPQR 
en gemeente Simpelveld in 2013 de handen 
ineen. Eens in de twee jaar, tijdens Semper‐
vivetum, wordt Bocholtz omgetoverd tot 
een Romeins dorp en kunnen bezoekers een 

Sempervivetum
Ontdek het romeinse leven van zuid-limburg
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Taxus Voor Hoop is een 
stichting die zich inzet in 
de strijd tegen kanker. Dat 
doen wij doormiddel van 
het inzamelen van de jonge 
scheuten van de Taxus 
Baccata. De jonge scheuten 
bevatten de werkzame stof 
Baccatine3, een belangrijke 
bouwsteen voor chemothe‐
rapie.

Ga samen met ons de strijd 
aan!  Door uw eigen Taxus 
te snoeien en het snoei‐
sel zo schoon mogelijk in 

te leveren op een inzamel 
locatie bij u in de buurt. Of 
bedenk een leuke actie met 
uw vereniging of school om 
zoveel mogelijk snoeisel in 
te zamelen. 

Voor meer informatie, 
snoei instructies en inzamel 
locaties kunt u terecht op 
de website  
www.taxusvoorhoop.nl 

E  Openingstijden klantcontactcentrum 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 12.30 uur 
Woensdagmiddag: 13.30 tot 19.00 uur 
Tijdens de openingstijden kunt u vrij binnenlopen.  
Maakt u liever van tevoren een afspraak? Dat kan tijdens openingstijden.  
Bel voor een afspraak 045 544 83 83.

E  Wmo‐zorgloket 
Voor alle (aan)vragen over de Wmo kunt u tijdens openingstijden terecht 
in ons klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt 
ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 045 544 83 83.

E  Belastingloket 
Al uw persoonlijke belastingzaken regelt u via het digitale loket  

www.BsGW.nl. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen  
08.30 uur en 17.00 uur via het nummer 088 – 8420420 (lokaal tarief).

E  Jeugd en Gezin Simpelveld‐Bocholtz 
Ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar: telefoon 045 544 83 83 of 
jeugdengezin@simpelveld.nl

E  Klachten en meldingen 
 Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen 
over openbare ruimte kunt u bellen: 045 544 83 83.

E   Spreekuur burgemeester en wethouders 
Op afspraak: tel. 045 544 83 83.

E Spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester mr. de Boer: op afspraak.
Wethouders Schleijpen, Gulpen en Hodinius: op 
afspraak. Tel. 14 045.

E Portefeuilleverdeling
Burgemeester mr. R. de Boer: 
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, 
Rampenbestrijding, Handhaving Milieu en Bouw- 

en Woningtoezicht, Economie, Financiën, Dienst‐
verlening, Informatisering en Automatisering, 
 Communicatie, Intergemeentelijke Samenwer‐
king, Euregionale zaken, Personeel en Organisatie.

Wethouder W.J.H. Schleijpen: 
Mobiliteit, Sport, Milieu, Wonen en Ruimtelijke 
kwaliteit

Wethouder M.J.J.M. Gulpen: 
Werk en Inkomen (Sociale Zaken), Volksgezond‐
heid, Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderen‐
zorg, Toerisme

Wethouder J.W.H. Hodinius
Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs, 
Cultuur

kijkje nemen in het leven van toen.  
De naam Sempervivetum verwijst naar één 
van de mogelijke benamingen voor Simpel‐
veld in de Romeinse tijd. 
Terug naar de Romeinse Tijd 
Zo’n 180 re‐enactors uit heel Europa nemen 
op 8 en 9 juli de bezoekers mee terug in de 
tijd. Zij laten zien hoe de Romeinse soldaten 
speerwerpen, marcheren, boogschieten, 
katapulteren en te paard manoeuvreren. 
Maar er werd niet alleen gevochten in het 
Romeinse Rijk. In de Gallo-Romeinse dorpen 
werden uiteenlopende ambachten beoefend. 

Tijdens Sempervivetum kunnen bezoekers 
ontdekken hoe het dorpse leven van toen 
eruit zag. Ze kunnen langsgaan bij de barbier 
of een bezoek brengen aan de schoenmaker 
of de waard van de taberna. 
Workshops, lezingen en activiteiten
Tijdens Sempervivetum wordt Romeinse 
historie tastbaar, educatief en leuk voor jong 
en oud. Kinderen kunnen deelnemen aan 
allerlei workshops en activiteiten. Ze kunnen 
een lesje Latijn volgen of naar de Romeinse 
kapster. Er is een ‘drilklas’ om kinderen klaar 
te stomen tot echte Romeinse soldaten. 

Ook kunnen ze meedoen aan de workshop 
speerwerpen, slingeren of boogschieten, een 
amulet in tin gieten of Romeins koken. 
Bij de Archeo-Hotspot kunnen bezoekers zelf 
aan de slag gaan met echte Romeinse vonds‐
ten. Ook worden er lezingen gehouden over 
o.a. het Romeins erfgoed uit de regio, de Via 
Belgica, de gevonden fresco’s uit Bocholtz en 
de rol van de vrouw in de Romeinse tijd. En 
uiteraard kan er ook gegeten en gedronken 
worden in Romeinse stijl.  

Help mee om kanker te bestrijden vanuit uw eigen tuin!

Bezoek ook onze website 
www.simpelveld.nl

Volg ons op  
Twitter, Facebook
en Instagram


