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Laatste RoerdalenBericht

Informatie over corona

Wijziging ophalen afval

Dit is de laatste uitgave van deze maandelijkse nieuws-

Op de hoogte blijven van de actuele coronamaatregelen?

In week 52 van 2021 vervalt de inzameling van gft. In

brief RoerdalenBericht. Voortaan vindt u iedere week 2

Op www.roerdalen.nl/corona verzamelen wij belangrijke

plaats hiervan kunt u nog een keer gratis uw restafval

pagina's Roerdalenbericht in de vernieuwde dorpsbladen.

informatie voor inwoners, ondernemers en vrijwilligersor-

aan de weg zetten. Meer weten over de afvalinzame-

Of volg het gemeentelijk nieuws via www.roerdalen.nl,

ganisaties. Neem dus regelmatig een kijkje op deze pagina.

ling in 2022? Kijk op www.roerdalen.nl/afval2022.

onze digitale nieuwsbrief of onze Facebookpagina.

uitgelicht

drie vragen aan

Dorpsbladen en gemeente zetten samenwerking voort

wijkverpleegkundige Rieke Paas

succes. Daarom gaan de zes dorpsbladen hier samen met

Wat kan een
wijkverpleegkundige
voor mij betekenen?

de gemeente Roerdalen mee verder. Vanaf week 2 in ja-

Een van onze taken, is bekijken

In oktober ontvingen alle inwoners van Roerdalen drie
proefedities van een nieuw dorpsblad. Dit was een groot

nuari liggen de vernieuwde dorpsbladen bij de abonnees

hoe u zo lang mogelijk op een

in de brievenbus. Het lokale nieuws krijgt hiermee een

veilige manier zelfstandig kunt
blijven wonen en leven. Dat doen

mooie impuls.

we natuurlijk samen met u. De

Vragenlijst

wijkverpleegkundigen van het Sociaal Team denken graag

In november kon u uw mening geven over de proefedities van

met u mee over wat u daarvoor nodig heeft. Een eenvoudig

de dorpsbladen. Uit het onderzoek blijkt dat 85 procent van de

hulpmiddel kan uw dagelijkse leven al gemakkelijker maken.

inwoners (heel) tevreden is over de vernieuwde aanpak. Verder

Welke hulpmiddelen zijn dat?

waardeert 90 procent dat in het dorpsblad ook nieuws van de
gemeente staat. Ook stelt 85 procent de toevoeging met

ressant is. Het nieuwe blad krijgt een A4-formaat. Lokaal

nieuws uit de overige dorpen van Roerdalen op prijs. Uit deze

nieuws kunt u voortaan ook digitaal lezen (website, Facebook

druppelt. Of de Medido die medicijnen op het juiste

resultaten blijkt dat inwoners de nieuwe opzet waarderen.

en Instagram) op uw telefoon, tablet of computer.

moment aanreikt. Er zijn hulpmiddelen waarmee u steun-

Daarom gaan we in 2022 van start met een proefjaar. Het hele
onderzoeksrapport staat op onze website.

Denk aan de Druppelbril waarmee u uw ogen gemakkelijker

kousen eenvoudiger kunt aantrekken. En er is zorgrobot

Niet te missen!

Tessa die u bijvoorbeeld eraan kan herinneren dat u medi-

Wethouder Jan den Teuling: “Lokaal nieuws zorgt voor verbin-

cijnen moet innemen.

Dorpsblad met aanvulling

ding in onze dorpen. Het is mooi dat het gelukt is om dit samen

Ieder dorp houdt zijn eigen dorpsblad met nieuws van vereni-

te regelen. In deze digitale tijd is een papieren versie een hele

Hoe kan ik jullie bereiken?

gingen, ondernemers en de parochie. Ook de namen verande-

uitdaging. Onze dorpsbladen zijn bijzonder geliefd en dit moe-

Dat kan via telefoonnummer 0475 538 888. Vraag naar het

ren niet. Elk dorpsblad krijgt een aanvulling. Die krijgt de naam

ten we koesteren voor de toekomst. Door het samen te doen,

Sociaal Team Roerdalen. Mailen kan ook: sociaalteam@roer-

RoerdalenNU. In deze aanvulling staat nieuws van de ge-

gaat dit lukken. Als gemeente dragen we hier graag aan bij. Ik

dalen.nl. Of kom langs tijdens het spreekuur. Voor meer in-

meente. Ook vindt u er informatie die voor alle dorpen inte-

wens iedereen veel leesplezier, digitaal of op papier!”

formatie kunt u terecht op www.roerdalen.nl/sociaal-team.

in beeld

actueel

Kerstwens

Geef frituurvet en bakolie een tweede leven

Wij wensen u fijne feestdagen en veel groot en klein geluk voor het nieuwe jaar! In 2022 is er

Wist u dat u gebruikt frituurvet en restjes bakolie kunt recyclen? Gooi het daarom niet

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

in de afvalbak en spoel het zeker niet door het riool. Lever het apart in, dan bent u duur-

op zondag 2 januari 2022 vanaf 11.00 uur naar het programma ‘Wo höbbe veer ut euver?’ bij

zaam bezig!

OR6. De toespraak is vanaf 2 januari ook te vinden op onze website bij nieuws.

Schoon riool en hergebruik
Als u gebruikt vet inlevert, belandt het niet in het riool. Daardoor blijft het riool schoon.
Ook kan het vet opnieuw worden gebruikt. Bijvoorbeeld door er biobrandstof van te
maken. Zo krijgt gebruikt vet een tweede leven.

Verzamelplekken
In Herkenbosch en Melick kunt u gebruikt frituurvet en
bakolie inleveren bij Jan Linders. In Montfort kunt u terecht bij Milieupark Montfort en Sporthal Koeweide.
En in Posterholt en Sint Odiliënberg vindt u inleverplekken bij de Plus supermarkten.

drie vragen aan
uitgelicht

Louis Simons over afval scheiden

Stichting DVM ondersteunt
verenigingen in Montfort

Wat doe jij
aan afvalscheiding?
Mijn vriendin en ik proberen ons

in beeld

Schilderij Willem-Alexander
in raadszaal
Tijdens de kunstmanifestatie Kunststroom Roerdalen-

Voor verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties

afval zo goed mogelijk te schei-

Wassenberg spraken kunstenaar Ilona de Graaf uit Sint

gelden steeds meer regels. Tegelijk willen steeds minder

den. Daardoor hebben we steeds

Odiliënberg en burgemeester Monique de Boer over

mensen in het bestuur van een vereniging of vrijwilli-

minder restafval over. We hoeven

een schilderij dat Ilona maakte van onze Koning Wil-

gersorganisatie zitten. Vooral voor kleine organisaties

onze grijze container van 140 liter

lem-Alexander. Ilona vertelde dat zij het schilderij graag

is dit een probleem. In Montfort biedt Stichting Dienst-

maar één keer in de vier tot zes

aan de gemeente wilde schenken. De burgemeester

verlening Vrijwilligersorganisaties Montfort (DVM)

weken aan de weg te zetten.

vanaf 1 januari 2022 hulp.

was daar enthousiast over en heeft het schilderij namens de gemeente in bruikleen genomen. Het werk

Heb je tips voor andere inwoners?

heeft een mooie plek gekregen in de openbare raads-

Financiën en administratie

Verzamel fruit- en groenteresten in een aanrechtbakje voor

zaal van het gemeentehuis.

Piet Wolters is voorzitter van Stichting DVM. “Wij

keukenafval en leeg dit daarna in de groene container. Ook

helpen vrijwilligersorganisaties in Montfort met bij-

een dubbele afvalbak in de keuken kan helpen. Daarin kun

voorbeeld financiële zaken en administratie,” ver-

je het plastic en het restafval apart houden. Zo kost scheiden

telt hij. “Zo kunnen deze organisaties zich bezig

nauwelijks extra tijd.

houden met het organiseren van hun activiteiten.
Ook hebben ze minder bestuursleden nodig. Ons

Waar kun je nog meer op letten?

doel is niet om winst te maken. Ook bemoeien we

Koop slim in. Wij kopen zoveel mogelijk groente en fruit

ons niet met de identiteit van een organisatie.”

zonder plastic verpakkingen. Bij de bakker nemen we onze

Vraagbaak

bars in plaats van shampoo in een fles. Alle beetjes helpen.

eigen broodzakken mee. En we gebruiken vaak shampoo
“Vrijwilligersorganisaties kunnen bij ons terecht voor
allerlei vormen van hulp,” zegt Piet. “Denk aan het

U leest het hele verhaal van Louis op

opstellen, veranderen of stopzetten van statuten, een

www.roerdalen.nl/samenscheiden.

subsidie aanvragen, het regelen van een aansprakelijkheidsverzekering of het in- en uitschrijven bij de
Kamer van Koophandel. Ook helpen we bij het om-

actueel

samen duurzaam

gaan met wetten en regels, bijvoorbeeld op het ge-

Invulling dorpspark krijgt vorm

Provincie Limburg
geeft energie-advies

bied van privacy. Door de ervaring die we hebben, zijn
we ook een vraagbaak voor bestuurszaken.”

Contact

Het dorpspark aan de Schepersheuvel in Sint Odiliënberg lijkt
er een beetje verlaten bij te liggen. Maar achter de schermen

Wilt u uw woning verduurzamen maar weet u nog

gebeurt van alles. Het dorpspark krijgt langzaam vorm.

niet precies hoe? Vraag dan een gratis Energie Prestatie Advies (EPA) aan bij de provincie

Negen verenigingen hebben zich al aangesloten bij
Stichting DVM. Wil uw vereniging ook aansluiten

Ontwikkelingen

Limburg. Dat kan tot 30 september
2022 of zolang er budget is.

of wilt u meer weten over de stichting? Neem dan

Inwoners, verenigingen en ondernemers bepalen samen hoe

contact op met Piet Wolters via telefoonnummer

de voormalige voetbalvelden eruit moeten zien. Zij zorgen ook

0475 541 768 of via e-mail: plmwolters@home.nl.

voor de financiering en het onderhoud. Alles gebeurt in over-

Persoonlijk rapport

leg met de gemeente, een mooi voorbeeld van samen doen!

Voor een Energie Prestatie Advies

De eerste ontwikkelingen zijn al te zien. Jong Nederland heeft

bekijkt een adviseur onder andere naar de isolatie van

haar terrein uitgebreid. Een aantal hekken is weg en het kan-

de muren, daken en vloeren van uw huis. Uw ont-

tinegebouw is gesloopt. Ook is te zien waar straks een pad door

vangt een persoonlijk rapport. Hierin staat hoe ener-

het park loopt op de plaats waar vroeger schaapskuddes liepen.

giezuinig uw woning is. Verder krijgt u advies over het

Verder komt deze maand een hek rond een hondenspeelveld

verlagen van uw energieverbruik en het verbeteren

en wordt er nog eens gemaaid.

van uw wooncomfort. Ook krijgt u inzicht in de kosten.

Grasland

Slimme maatregelen

Een groot deel van het terrein wordt straks een natuurlijk gras-

Wilt u aan de slag? Dan kan de adviseur u helpen

land met veel kruiden. Een werkgroep zorgen dat planten die

bij het kiezen van de slimste maatregelen. Dat

hier oorspronkelijk voorkwamen er weer kunnen groeien. Dat

kan bijvoorbeeld gevel-, vloer of dakisolatie zijn.

heeft wel tijd nodig. Ook moet er nestgelegenheid zijn voor

Maar ook nieuw glas of een nieuwe cv-ketel kan

Op de foto van links naar rechts:

vogels en zijn er plannen voor een bijenhotel. Op het terrein is

een verschil maken. Meer informatie staat op

Judith Goossens, Arno Ruijten en Piet Wolters

ruimte voor recreatie en om elkaar te ontmoeten.

www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/

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.

