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Eenzaamheid

Inleveren vet

Openingstijden feestdagen

Voelt u zich soms eenzaam? Of heeft u minder contact

Gaat u oliebollen bakken? Lekker! Gooi het gebruikte

Rond Kerstmis en de jaarwisseling is het gemeentehuis

met andere mensen? U bent niet de enige. Kijk eens op

vet niet in de afvalbak en zeker niet in het riool. Lever

soms wat eerder gesloten dan u gewend bent. Op 25

www.facebook.com/sociaalteamroerdalen of bel via

het apart in bij het inzamelpunt in uw dorp. U vindt de

december en op 1 januari is het gemeentehuis gesloten.

0475 538 888. Het sociaal team Roerdalen is er voor u

inzamelpunten op www.roerdalen.nl/vet.

U vindt de openingstijden op www.roerdalen.nl/contact.

als u een vraag heeft of met iemand wilt praten.

uitgelicht

drie vragen aan Julia Derksen over

Maak het internetcriminelen niet te makkelijk

Boswerkzaamheden Meinweg

Internetcriminelen worden steeds handiger in het krijgen

Online winkelen

Wat gaat er gebeuren?

van toegang tot uw computer, tablet, smartphone of bank-

Nog even snel online

Een klein kevertje, de letterzet-

rekening. Via nep-berichten kunnen ze uw persoonlijke

shoppen voor de feest-

ter, heeft een aantal fijnsparren

gegevens misbruiken of u geld afhandig maken. Deze vorm

dagen? Kijk goed of

aangetast. De bomen overleven

van oplichting via internet heet cybercrime. We willen u als

een webwinkel veilig

dit helaas niet. Daarom gaat

inwoner of ondernemer uit Roerdalen alert maken op dit

is. Vertrouwt u het

Staatsbosbeheer ze verwijderen.

soort criminaliteit. In dit artikel leest u er meer over.

niet helemaal? Zoek

We planten nieuwe bomen terug,

dan op internet infor-

voornamelijk loofbomen. Zo ver-

Wees voorzichtig

matie over de web-

groten we de diversiteit en verkleinen we de kans op ziek-

Burgemeester Monique de Boer: “We zien aan de cijfers dat

winkel. Als het geen

ten en natuurbrand. Het bos herstelt zich ook zelf weer.

steeds meer mensen in Roerdalen de dupe worden van in-

zuivere koffie is, zijn er

ternetcriminelen. Hier maak ik me zorgen over. Door goede

meestal berichten over

Hoe zit het met het gebied van de natuurbrand?

informatie hopen we mensen alerter te maken. Het kan ie-

te vinden. Ook op

Ook hier halen we dode bomen weg als die gevaarlijk zijn

dereen overkomen, het is niets om je voor te schamen. Doe

Marktplaats zijn op-

voor wandelaars. Maar dode bomen waar nesten, holen,

daarom ook altijd aangifte. En wees voorzichtig, geef inter-

lichters actief. Via allerlei manieren willen ze bijvoorbeeld

bijzondere dieren of planten in zitten laten we staan. We

netcriminelen geen toegang tot uw digitale leven.”

toegang krijgen tot uw bankrekening. Ga niet in op voor-

brengen dit heel zorgvuldig in kaart.

stellen om buiten Marktplaats om te betalen.

Nep of echt?

Hoe lang duurt dit?

Bij digitale oplichting ontvangt u via internet, WhatsApp of e-

Aangifte doen

mail nep-berichtjes die moeilijk van echt zijn te onderscheiden.

U kunt aangifte doen via telefoonnummer 0900 8844 of bij

De wandelpaden kunnen dan minder goed begaanbaar

Dat noemen we phishing. Voorkom dat u wordt opgelicht en

het PolitieServicePunt in het gemeentehuis. Laat geen di-

zijn. Dat herstellen we later weer. Op www.boswachters-

klik pas op een link als u zeker weet dat die veilig is. Pas op als

gitale sporen verloren gaan voordat u aangifte doet. Zet

blog.nl/limburg vindt u informatie over wat we doen. Daar

u via een link naar een website wordt geleid waar u gegevens

uw computer niet uit. Bewaar zoveel mogelijk informatie

beantwoorden we ook uw vragen. In het gebied waar we

in moet vullen. Bijvoorbeeld DigiD of paspoortnummer.

of breng deze mee.

werken hangen informatieborden.

Staatsbosbeheer werkt hieraan van december tot maart.

in beeld

actueel

Kerstwens en toespraak nieuwjaar

Asbest? Verwijder het veilig!

Wij wensen u fijne feestdagen en veel groot en klein geluk voor het nieuwe jaar! In 2021

Gaat u een deel van uw huis of een ander gebouw slopen of verbouwen? Dan moet u

is er geen nieuwjaarsreceptie maar wel een toespraak van de burgemeester via OR6. Kijk

controleren of er asbest aanwezig is. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Vroeger

hiervoor op zondag 3 januari 2021 vanaf 11.00 uur naar het programma ‘Wo höbbe veer ut

werd het gebruikt bij de bouw van woningen. Mogelijk is het ook in uw huis gebruikt.

euver?’ bij OR6. De toespraak is ook te vinden op onze website bij nieuws.

De verkoop van asbest is nu verboden. Het is goed om asbest die u tegenkomt in uw
woning te verwijderen. Hier zijn regels voor.

Foto: Martin de Bock

Zelf doen of niet?
Vaak is het beter om asbest te laten verwijderen door een deskundig bedrijf. Soms
is dat zelfs verplicht. Als het materiaal niet beschadigd is mag u tot 35 m2 (per kadastraal
perceel) geschroefd plaatmateriaal of golfplaten zelf verwijderen. Dat moet
wel volgens regels, zodat het voor uzelf en voor uw omgeving veilig gebeurt. Op
www.roerdalen.nl/asbest leest u er alles over.

Foto: Martin de Bock

drie vragen aan Sjoerd van Eck over

De omgevingsvisie

uitgelicht

in beeld

Ophalen kerstbomen

Samen doen is ook
samen leren

De omgevingsvisie is
bijna klaar. Vertel!

Veel inwoners willen hun kerstboom graag tot en met

Samen doen in Roerdalen.Tijdens een digitale

Het afgelopen jaar hebben we

Driekoningen (6 januari) laten staan. Daarom haalt RD

bijeenkomst op 18 november keken we terug op

samen met onder andere inwoners

Maasland dit jaar in de tweede week van januari de

een aantal initiatieven. Wat is het resultaat en wat

en ondernemers gewerkt aan een

kerstbomen op. Op maandag 11 januari in Montfort

is er geleerd?

omgevingsvisie voor Roerdalen.

en Sint Odiliënberg, dinsdag 12 januari in Posterholt

Hierin staat wat wij samen belang-

en Vlodrop en woensdag 13 januari in Herkenbosch

Vier projecten

rijk vinden voor onze omgeving.

en Melick. Leg uw boom uiterlijk om 07.30 uur op de

De deelnemers aan de bijeenkomst bespraken

De conceptvisie is nu klaar.

stoep. Let op: RD Maasland haalt alleen bomen zonder
pot en versieringen op!

samen het resultaat en de leerinzichten van vier
voorbeelden. Door de inzet van veel vrijwilligers

Wat staat in de omgevingsvisie?

heeft Posterholt nu speeltuin ’t Vinkenés. Door

Er staat bijvoorbeeld in waar nieuwe huizen gebouwd

‘Roerdalen voor honden’ zijn er nu meer prullenbak-

mogen worden. En hoe we willen omgaan met toerisme

ken met hondenpoepzakjes. Bij Dorpspark Schepers-

en de natuur. Verder staat in de visie welke mogelijkheden

heuvel zijn werkgroepen met vrijwilligers druk bezig

er zijn voor agrariërs en ondernemers. Ook de onderwer-

met het Dorpspark. Het nieuwe subsidiebeleid is

pen gezondheid en veiligheid komen aan bod. Het raakt

klaar en past beter bij de wensen van verenigingen.

dus iedereen in onze gemeente.

Leerinzichten

Waar kan ik de visie bekijken?

De belangrijkste leerinzichten gaan over de verde-

Op 6 januari geven we tijdens de beeldvormende bijeen-

ling van rollen, taken, kaders, verwachtingen, com-

komst uitleg over de conceptvisie. Ook verspreiden we in

municatie en planning. Het moet duidelijk zijn wie

januari een filmpje met uitleg. Eind januari organiseren we

welke verantwoordelijkheid heeft in een project.

een (digitale) bijeenkomst waar we vragen beantwoorden.

Verlies verder wet- en regelgeving of het budget

In februari wordt de visie ter inzage gelegd.

niet uit het oog. Loopt het project? Blijf in contact,
deel informatie, evalueer, durf kritisch te zijn en

samen duurzaam

laat ook je waardering blijken.

actueel
We werken alle leerervaringen verder uit in een

Geluksweek 2021

praktische handleiding. Zo kunnen nieuwe initiatieven daar hun voordeel mee doen.

Samen Duurzaam in 2020
Afgelopen jaar zijn we in Roerdalen aan de slag

Vanwege corona lukt het niet om in maart 2021 onze jaar-

gegaan met duurzaamheid. Dat deden we onder

lijkse Geluksweek te organiseren. We bekijken de mogelijk-

andere via de campagne ‘Samen Doen, Samen

heid de week in de zomer te houden. Want we realiseren ons

Duurzaam!’ die zich richt op duurzame energie.

dat veel inwoners toe zijn aan gezellige en kleinschalige acti-

Wat heeft dit opgeleverd?

viteiten rondom geluk. En dat ook onze ondernemers graag
weer meedoen. We gaan het ‘samen doen’ als het weer mag.

In april ging de website www.samendoensamenduur-

Interesse om een gratis activiteit te organiseren of om mee te

zaam.nl in de lucht. Via de website krijgt u tips om aan

helpen? Mail ons via kleingeluk@roerdalen.nl.

de slag te gaan met duurzaamheid. De site wordt druk
bezocht. Ook startten we met Duurzaam Roerdalen
een actie voor energiebesparing. Duizend huishoudens
konden een tegoed van 75 euro
aanvragen voor energiebesparende maatregelen in huis. Het tegoed is bijna op.

Samen doen

In september maakten we vijftig

samen duurzaam!

inwoners blij met een energiemeInwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-
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ter. Ook organiseerden we een informatiebijeenkomst

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

voor inwoners van Melick over zonnepanelen en isole-

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

ren. Verder kon u in oktober meedenken over openbare

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

laadpunten voor elektrische auto’s. En er zit nog veel

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

meer aan te komen. Ook in het nieuwe jaar zetten we

Samen doen! Doet u mee?

duurzaamheid weer in de schijnwerpers. Doet u mee?
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