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D66 diende mede namens
Groen Links, de PvdA en
de SP een motie in tegen de
opslag van de vingerafdrukken in een digitale overheidsdatabase. Sinds 2009
is het verplicht om vingerafdrukken af te geven bij het
aanvragen van een paspoort
of ID-bewijs.
Maar vooralsnog kan een
datebase niet 100 procent
beveiligd worden tegen
misbruik en criminaliteit.
Franca Eurlings (D66) “De
opslag van vingerafdrukken
in een database is een forse
inbreuk op de privacy en het
nut is twijfelachtig.”

Draadloos
breedband?
Gulpen-Wittem

Het hele platteland draadloos aansluiten op supersnel
breedbandinternet is niet
financieel gezien geen goede
keuze. Die verbinding is alleen geschikt voor afgelegen
woningen, bedrijven en
boerderijen. Kleine kernen
kunnen wel met een glasvezelkabel via het riool betaalbaar aangesloten worden.
Dat blijkt uit een onderzoek
dat in opdracht van wethouder Jan Bormans van Gulpen-Wittem en de provincie
Limburg is gehouden door
onderzoeksbureau Simpact
uit Eindhoven.

CV-KETELS
RADIATOREN
SANITAIR EN DAKBEDEKKING

VASTE LAGE PRIJZEN!
 0900-23 56 897
(0900-belnuWS) €0,01 p.m.
49 vestigingen in Nederland
of bestel op warmteservice.nl

Uw foto van
Koninginnedag
is prijzen waard

Het laatste
nieuws nu ook
via Twitter

Samen
op de
foto

www.deweekkrantlimburg.nl

twitter.com/dwk_limburg

www.deweekkrant.nl/baasenbeest

Digitale snelweg brengt
hulp via de tv
Persoonlijk, afgeschermd en

Aanstaande echtgenoten of
partners kunnen vanaf nu
zelf een (nog niet bevoegde)
trouwambtenaar voordragen
om hun huwelijksceremonie
te laten voltrekken. Hiermee
voldoet de gemeente aan
de wens van de burger. De
kandidaat moet meerderjarig zijn en kennis van zaken
hebben.

Meedenken
bezuinigingen
Maastricht

u Ronald Piters
U Limburg
Het project van de aanbieders
heet Comfort Meeting Point en
wordt mede ondersteund door
het innovatiefonds van de Provincie Limburg. In Scandinavië
zijn videonetwerken al een hele
tijd gemeengoed. Evenals bij
verschillende thuiszorgorganisaties in Nederland. En volgens
Comfort Meeting Point is er
straks in Limburg voor elk huishouden een centraal punt op de
digitale snelweg waar cliënt en
aanbieder elkaar comfortabel
ontmoeten. Op afstand, maar
in de vertrouwde omgeving.
Het doel is dan ook “aanduiden
dat de diensten van glasvezel de
mensen kunnen bereiken”, aldus gedeputeerde Jos Hessels.
Het innovatieve aan Comfort
Meeting Point is dat het op
grote schaal wordt ingevoerd.
Eerst bij zo’n driehonderd
huishoudens en vanaf 2012
volgen de overige huishoudens
in Parkstad. Paul Schefman,
voorzitter van de regiegroep
Comfort Meeting Point vult
aan: “Het project is ook anders
dan Skype, de gratis applicatie
die een videoverbinding mogelijk maakt met iedereen ter
wereld. Gesprekken vinden
plaats in een gereguleerde, be-

Aanbieding is geldig van woensdag 27 april t/m
vrijdag 29 april 2011. Zolang de voorraad strekt.
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Inwoners van Maastricht
kunnen meedenken over de
gebieden waar de gemeente
op kan bezuinigen. Via een
poll op www.maastricht.nl
kunnen ze aangeven welke
taken overbodig zijn. Het
college heeft al afspraken
gemaakt over efficiënter
werken. De resultaten zullen worden meegenomen in
de beslissingen rondom de
bezuinigingen.

schermde computeromgeving.
Voor specifieke zorgvragen is
dat veel beter. Bovendien is de
beeldkwaliteit beter.”
Alles gaat dan ook via de be-

geving. Zorg op afstand komt
dichtbij en de cliënt of begeleider heeft zelf de regie in handen.
De gebruikte technologie draagt
hiermee bij aan het voorkomen
van isolement en het vergroot
de veiligheid in de thuissituatie. Mensen kunnen hierdoor
langer zelfstandig in hun eigen
huis blijven wonen.
Volgens de initiatiefnemers
leidt klantcontact via het Comfort Meeting Point zelfs tot arbeidsbesparing, omdat fysiek
bezoek niet nodig is. Zorgverlener en cliënt onderhouden
immers contact via het scherm.
Een optimale aanvulling op het
één op één gesprek dus. Ook
mantelzorgers kunnen vanuit

Project vergroot
veiligheid
en verkleint
isolement
staande breedbandverbinding
met gebruik van TV of PC.
Een touchscreen met symbolen
zorgt ervoor dat mensen met
een zorg- en/of welzijnsvraag
op een laagdrempelige manier
in contact komen met hun om-

vindt u terug in
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Alles over
files en
vrije wegen

In één oogopslag
keuze voor de
juiste auto

www.deweekkrant.nl

www.deweekkrant.nl

www.deweekkrant.nl/auto
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Zuinig en
snel: Lancia
Drie-in-een afvalbak
Delta MultiAir

Nieuwe
SsangYongVermijd
Korando
op komst
files
BN’ers gespot

Nog dit jaar keert SsangYong
op Nederlandse bodem terug
met de nieuwe Korando. De
import van het merk, dat
terug in het zadel is geholpen
door de Koreaanse overheid
en de Koreaanse banken, is
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Limburg
Remco blogt over
zijn verblijf op
school in Canada

Een 43-jarige vrouw is afgelopen weekend beroofd van
haar tasje in de fietstunnel
aan de Akerstraat in Maastricht. De Maastrichtse werd
ingehaald door een bromfiets
waar twee personen zonder
helm op zaten. De bijrijder
stak zijn arm door het hengsel van de tas en trok deze
mee. Een 26-jarige vrouw
raakte haar tas kwijt op de
Weth Van Caldenborghlaan

Diesel of benzine

Van degelijke
familieauto tot
luxe sportauto

Dé leuke baan
waarnaar je
op zoek bent

Tassen geroofd

Actueel verkeer

www.deweekkrant.nl/auto

Wonen
Aan het werk

Altijd actueel: de weekkrant.nl

Laatste autonieuws

Hoe goed
scoort
mijn auto?

Afval
scheiden
in de keuken

Dalrente is beste optie
bij afsluiten hypotheek

Intratuin Roermond
Intratuin Venlo
Intratuin Weert
Intratuin Venray

Man dood
hondje

Cor Zelissen van MainPort en Paul Schefman van Mondriaan Zorggroep.

Kijk ook op intratuin.nl

Intratuin Geleen
Intratuin Heerlen
Intratuin Kerkrade
Intratuin Maastricht

Maastricht

Vanaf 2012 brengen negen grote aanbieders hun
zorg- en comfortdiensten
op interactieve wijze in de
huiskamer. Eerst in Parkstad en bij succes ook in
de rest van Limburg.

IJsbloemen

6-pack

Ambtenaar
trouwt tijdelijk

veilig
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Liefde is...

Word paparazzi
en win een
mooie
prijs
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verkeersinformatie
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Eigen Huis vindt plannen te mager

Win een VIPkaart Word de beste
voor de World
paparazzi van
Cup snowboard
Nederland

Kinderopvang krijgt de Aan de stekker
S40/V50 DRIVe
rekening Volvo
gepresenteerd
nu nog zuiniger
Dievegges

Nibud denkt dat ouders per kind en per maand 100 euro extra kwijt zijn

Dieselnieuws
van Jeep
Het is behoorlijk lange
tijd rustig geweest voor
wat betreft nieuws van het
typisch Amerikaanse Jeep.
Als roerganger van het
Chrysler concern had het
historische merk natuurlijk
volop nadeel van de wereldwijde crisis en die in de

huis en via hun TV of PC het
videocontact tot stand brengen.
Het Comfort Meeting Point is
afgestemd op individuele wensen, behoeften en niveau. Zo
kan gebruik worden gemaakt
van andere functies zoals ontspanning, contact met familie,
educatieve programma’s of toelichting op een bank- of verzekeringsproduct. De Rabobank
en de Open Universiteit zijn
bijvoorbeeld ook aanbieders
in het project. Blijft de vraag
in hoeverre hulpbehoevende
ouderen echt open staan voor
beeldcontact. Willen digitale
diensten écht dichtbij komen
dan blijven begeleiding en voldoende mensen nodig.

Vaals

Een 28-jarige man uit Vaals
is opgepakt voor ernstige
mishandeling van zijn foxterriër. Toegesnelde medewerkers van de dierenambulance konden het diertje niet
meer redden. De man zou
een dag eerder ook zijn kat
hebben toegetakeld. In de
woning werd een hond en
twee katten aangetroffen.
Die zijn in beslag genomen.

Kijk verderop
voor 6 maanden
€ 5,- korting.

Tip!
Voor uniek
woonaanbod
www.huislijn.nl

barbecue.nl

Motie tegen
vingerafdrukken

Twitter

april 2011

A-Z Barbecue menu p.p.:

€ 11,30

Lekker makkelijk, alles inclusief, min. 5 personen
Vlees
Salades
• kipfilet
• komkommersalade
• filetkarbonade
in roomsaus
• 2 stokjes kipsaté • witte koolsalade
• mexicaanse
• huzarensalade
barbecueworst
• kartoffelsalade
• hamburger
• perzikschijfjes

• gemengde

•

rauwkost
• kruidenboter
Sauzen
• zigeunersaus
• cocktailsaus
• knoflooksaus

•

satésaus
stokbrood
Benodigdheden
• porseleinen borden
• RVS bestek
• gasbarbecue &
gasfles

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
GRATIS THUIS BEZORGD!

•

BEZORGING DAGELIJKS

•

ZELFS DE AFWAS
W NEMEN WE MEE!

Lezersonderzoek bewijst het: Dé Weekkrant wordt goed gelezen - kijk op www.hahonderzoek.nl

