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Special Meinwegbrand

Samen koffie drinken

Gewijzigde openingstijden

Inwoners uit Herkenbosch ontvangen bij deze nieuwsbrief

Het Sociaal Team organiseert elke donderdagavond van

Nieuwe identiteitskaart nodig of rijbewijs verlengen? Let

een extra nieuwsbrief over de brand op de Meinweg in

19.00 tot 20.00 uur een digitaal koffiemomentje voor in-

dan op: op Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (13 mei)

april 2020. Woont u niet in Herkenbosch maar wilt u deze

woners. Heeft u zin in een gezellig praatje? Doe dan mee!

en Pinkstermaandag (24 mei) zijn wij gesloten. U vindt alle

nieuwsbrief wel lezen? Kijk op www.roerdalen.nl/nieuws.

Mail naar sociaalteam@roerdalen.nl en wij sturen u de link.

openingstijden op onze website.

uitgelicht

drie vragen aan

Gezocht: routes voor wandelgeluk in Roerdalen

Marcel Schmitz over healthyLIFE

Een mooie tweede plek tijdens de verkiezing tot wandelge-

WANDEL
GELUK

Wat is healthyLIFE?

ROERDALEN

meente van het jaar. Helaas niet gewonnen, maar er valt nog

“Gezond leven is niet altijd

steeds genoeg te wandelen in Roerdalen. We willen graag nog

makkelijk. Daarom is er nu een

meer wandelgeluk en organiseren daarom een wedstrijd.

programma dat u hierbij helpt:
HealthyLIFE. Het bijzondere van de

Wedstrijd

aanpak is de combinatie van een

We zien dat er vooral veel routes zijn rondom de Meinweg. Dat

actieve leefstijl met een gezond

is begrijpelijk want daar is het natuurlijk heerlijk wandelen. Maar

voedingspatroon. Twee jaar lang

ook in het Roerdal, ’t Sweeltje of Munnichsbos is het fijn. We

werkt u aan een gezonder leven. Zo sport u in groepen en kijkt

willen graag dat meer wandelaars en inwoners dit gaan ontdek-

een beweegcoach (zoals ik) en een leefstijlcoach met u mee.”

ken. En dat ondernemers meer bezoekers krijgen op hun terras

Voor wie is healthyLIFE?

als het weer mag. Daarom hebben we een wedstrijd bedacht.
maal één geluksplek in de route. Bij de start beschrijft u waar

“Het programma is voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met

Volop wandelgeluk

wandelaars hun auto kunnen parkeren. Tip: voeg een leuk

overgewicht én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten

In onze gemeente liggen een heleboel knooppunten. Met

terras toe aan uw route. U maakt een kort verslag van de

of diabetes. Samen gaan we aan de slag met uw gezondheid

behulp hiervan zijn heel makkelijk leuke routes samen te

bezienswaardigheden onderweg. Wij ontvangen graag

en overgewicht. Zodat u weer goed in uw vel komt te zitten

stellen. Ook de geluksplekken liggen allemaal in de buurt van

minimaal twee foto’s. U stemt in met het gebruik van de

en mee kunt blijven doen.”

knooppunten. Dus maak een route, stuur hem naar ons op en

route en de foto’s door de gemeente Roerdalen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

win een geluksbon. We verdelen onder de inzenders drie
geluksbonnen van 75 euro. Deze bon kunt u besteden bij onze

Insturen

“Neem contact op met uw huisarts of de praktijkondersteuner.

lokale ondernemers.

Stuur uw route uiterlijk 14 mei naar kleingeluk@roerdalen.nl.

Zij verwijzen u door naar healthyLIFE. Het programma wordt

We delen de routes komende zomer en herfst in onze

vergoed door de zorgverzekeraar én de gemeente Roerdalen.

Spelregels

communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld via onze facebook-

Meer informatie vindt u op www.roerdalen.nl/lekker-in-je-vel.”

U maakt de route op basis van knooppunten. De route is

pagina ‘Klein Geluk uit Roerdalen’. Ook krijgen de routes

minimaal vijf kilometer en loopt door Roerdalen. Er zit mini-

een plek op onze website www.kleingelukuitroerdalen.nl.

Marcel is beweegcoach

in beeld

actueel

Hondenpoep

Bekendmaking officiële besluiten

Kak! Alweer poep op de stoep. Of nog erger: onder je schoenen. Bah! Voor veel mensen is

De gemeente neemt veel officiële besluiten die voor u belangrijk kunnen zijn. Wij zijn

het niet opruimen van hondenpoep een bron van ergernis. Laat u de hond uit in het dorp

verplicht om deze digitaal te publiceren. Als extra service bieden we de samenvatting

zelf (bebouwde kom) dan geldt een opruimplicht. Dus graag ieder kakje in een zakje en

van de bekendmakingen ook nog op papier aan. Maar er zijn nog meer manieren om op

dan in de groene openbare prullenbak of thuis in de restafvalcontainer. Bedankt!

de hoogte te blijven. In dit artikel leest u er meer over.

Bekendmakingen
Bekendmakingen gaan over bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, milieuvergunningen of
vergunningen voor grote evenementen. Elke week publiceren we een korte samenvatting
hiervan in alle dorpsbladen en op de kabelkrant van OR6 (Ziggo kanaal 41). De volledige tekst
vindt u op www.roerdalen.nl/bekendmakingen-verordeningen-en-besluiten.

Overheid.nl
Alle bekendmakingen, verordeningen en nadere regels kunt u ook vinden op de website
www.overheid.nl. Als u zoekt op Roerdalen, krijgt u een overzicht te zien. Wilt u de
bekendmakingen uit uw buurt in uw mailbox ontvangen of een app met meldingen
hierover downloaden? Meld u dan aan voor via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Drie vragen aan
uitgelicht

Anne Daniëls over het Klimaatplein

in beeld

Minibieb Sint Odiliënberg

Amigos: ontmoetingsplek
voor jong en oud

Wat is het Klimaatplein
bij Tuincentrum Daniëls?

Brenda Munsterman-Braet verzamelt boeken. Haar

“Op het Klimaatplein geven we

boekenkasten waren overvol. Zij en haar man zijn

Jongeren uit Roerdalen werken samen met het

bezoekers inspiratie en praktische

nieuw in Roerdalen en willen graag mensen leren

Sociaal Team aan een rijdende ontmoetingsplek

tips om van hun tuin of balkon

kennen. Zo is het idee geboren voor een minibieb

voor jong en oud. Afgelopen zomer gingen zo’n 30

een betere plek te maken voor

aan huis. Literatuur, streekromans en kinderboeken.

jongeren aan de slag met het ombouwen van een

mens, natuur en dier. We geven

U kunt ze allemaal gratis meenemen uit de minibieb.

stadsbus. Ook werkt een groep vrijwilligers mee.

bijvoorbeeld uitleg over hoe je

U kunt ze houden, ruilen of een ander boek brengen.

water kunt opvangen in de tuin. Of over vogel-, vlinder-

Het mag allemaal. De Mini Bieb Bergh staat op de

en bijenvriendelijke tuinen.”

oprit van Kapittellaan 16 in Sint Odiliënberg. Tot snel!

Waarom is het Klimaatplein belangrijk?
“We krijgen steeds vaker te maken met piekbuien en extreem droge perioden. Daardoor ontstaan wateroverschotten en watertekorten. En dat is schadelijk voor de natuur.
Hier kunnen we samen iets aan doen. Dat begint in onze
eigen tuinen. Het Klimaatplein kan daaraan bijdragen.”

Wanneer kan ik bij het Klimaatplein terecht?
“Het Klimaatplein is sinds half april 2021 geopend. Wilt u
langskomen? Maak dan een afspraak door te bellen met
0475 54 32 98. Of ga naar www.tuincentrumdaniels.nl. Hier
vindt u ook meer informatie over het Klimaatplein.”

actueel

samen duurzaam

Nieuwe aanpak jeugd, zorg en werk

Vraag een laadpaal
aan in uw buurt!

Veel werk verzet
Het plan voor de buitenkant van de bus is af en er

Wilt u meer weten over de ideeën om in Roerdalen meer

zijn schetsen gemaakt voor de binnenkant. Er is

grip te krijgen op de kosten van het sociale domein? Hoe

In Roerdalen komen nieuwe laad-

voldoende ruimte om te zitten, muziek te luisteren

we er voor gaan zorgen dat inwoners goede zorg en

palen voor elektrische auto’s. Heeft u een elektrische

en te gamen. De ontmoetingsplek wordt ook

ondersteuning blijven krijgen? Dichtbij en effectief?

auto, maar geen plek om op eigen grond te laden?

toegankelijk voor mindervaliden. Op het dak zijn

Neem dan deel aan de digitale bijeenkomst op 28 april

Dan kunt u vanaf nu een aanvraag doen voor een

zonnepanelen geplaatst. Die wekken, vooral in de

om 19.30 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 april via

openbare laadpaal bij u in de buurt.

zonnige maanden, alle stroom voor de bus op.

griffie@roerdalen.nl of via 0475 538 888.

Nieuwe openbare laadpunten
Nieuwe vriendschappen

Binnenkort start Vattenfall met de aanleg van

Ook hebben de jongeren een naam verzonnen voor

nieuwe openbare laadpunten in Roerdalen. Deze

de rijdende ontmoetingsplek. Dit is Amigos (vrien-

liggen op centrale plekken waar veel mensen er

den) geworden. De bus is namelijk een plek waar

gebruik van kunnen maken. Inwoners hebben hier

mensen samen komen en waar nieuwe vriend-

actief over meegedacht. Zo’n 90 mensen reageer-

schappen ontstaan. De naam komt terug in het

den op een kaart van Vattenfall met mogelijke

logo dat de jongeren zelf hebben ontworpen.

laadpunten. We gebruiken deze reacties om de

Samen doen

exacte locaties vast te stellen.

De jongeren krijgen op dit moment hulp van een

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

Zelf een laadpaal aanvragen

vaste groep van vijf vrijwilligers. Lijkt het u leuk om

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk om gratis

ook mee te werken? Neem dan contact op met jon-

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

een openbare laadpaal in uw buurt aan te vragen.

gerenwerker Ken Loete via ken.loete@menswel.nl

mooie initiatieven in onze gemeente. Wilt u ook aan de slag

Dat kan alleen als u niet op eigen terrein kunt

met een goed idee? Mail naar samendoen@roerdalen.nl.

laden. Ook bevindt zich binnen 300 meter nog geen

Samen doen! Doet u mee?

andere openbare laadpaal. U doet uw aanvraag via

Hulp is welkom

of 06 24 81 75 95.

www.samendoensamenduurzaam.nl.

Uitgave gemeente Roerdalen Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem contact op met team communicatie
via communicatie@roerdalen.nl of bel ons via het algemene nummer: 0475 538 888. Wekelijks nieuws leest u op www.roerdalen.nl,
onze Facebookpagina en in de dorpsbladen. Of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.

