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Informatie over corona

Wandelgemeente van het jaar

Jongerenspreekuur

Het coronavirus houdt ons nog steeds allemaal in de

In Roerdalen kunt u heerlijk wandelen. Wandelkrant ‘Te

Iedere woensdagmiddag is het jongeren spreekuur van

greep. Op onze website hebben we belangrijke informa-

voet’ heeft dit ook ontdekt en heeft Roerdalen genomi-

het Sociaal Team Roerdalen. Heb je vragen, problemen

tie over de coronamaatregelen voor u op een rij gezet.

neerd als Wandelgemeente van het jaar! Stem ook op

of wil je gewoon een praatje maken? Loop eens binnen

Kijk op www.roerdalen.nl/corona en blijf op de hoogte!

Roerdalen! Dat kan tot 19 maart op www.tevoetonline.nl.

bij Schoolstraat 3 in Vlodrop, tussen 15.00 uur en 17.00 uur.

uitgelicht

drie vragen aan Judith Keulen over

Zonnepark Montfort: doet u mee?

De verkiezingen

stort in Montfort zijn rond. Daarmee is de komst van het

Stemmen in coronatijd,
hoe werkt dat?

park weer een stap dichterbij gekomen. Initiatiefnemer

Wilt u in een stemlokaal stem-

Attero werkt de komende tijd samen met Coöperatie Duur-

men, dan moet u van te voren

zaam Roerdalen aan de verdere ontwikkeling. Als alles vol-

een gezondheidscheck doen. Bij

gens planning verloopt, gaat de aanleg in 2022 van start en

uw stempas ontvangt u een aan-

De vergunningen voor het zonnepark op de voormalige vuil-

tal vragen. Als u alle vragen met

wordt er niet veel later stroom opgewekt.

‘nee’ kunt beantwoorden, dan

Stroom voor Roerdalen

mag u naar het stemlokaal. U kunt natuurlijk ook iemand

Op het zonnepark in Montfort komen ruim 30.000 zonnepa-

machtigen om namens u te stemmen.

nelen. Deze wekken voldoende elektriciteit op voor zo’n

vorm van rente.” Daarnaast kunnen inwoners en bedrijven

3.500 huishoudens in Roerdalen. Wethouder Jan Smits kijkt

in de toekomst ook stroom van het zonnepark afnemen.

uit naar de komst van het park. “Het zonnepark levert een

Kan ik veilig in een stemlokaal stemmen?
De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand

belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen van de

Doet u ook mee? Geef uw mening

gemeente. Bovendien krijgen inwoners en bedrijven de kans

Om te peilen of er voldoende belangstelling is om mee te

regelmatig schoongemaakt. Een mondkapje dragen is

om te profiteren van lokaal opgewekte stroom.”

doen aan het zonnepark, heeft Duurzaam Roerdalen een en-

verplicht. Let op: we hebben dit jaar een aantal nieuwe

quête uitgezet. Hay Nelissen: “We zijn benieuwd hoeveel

stemlokalen.

kunt houden. Ook is er desinfectie aanwezig en wordt er

Inwoners en bedrijven doen mee

mensen lokaal opgewekte stroom zouden willen afnemen.

Op dit moment wordt bekeken of er interesse is om mee

Ook willen we graag weten hoeveel mensen interesse

Ik val in een risicogroep. Kan ik wel stemmen?

te doen en te investeren in het zonnepark. “We doen dit

hebben in een aandeel in het zonnepark.” U kunt tot 1 maart

Loopt u extra risico op besmetting? Dan kunt u op 15 en

voor onze inwoners en bedrijven; we willen hen laten

uw mening geven via www.zonneparkmontfort.nl. U kunt

16 maart in een aantal stemlokalen vervroegd stemmen.

delen in de kansen die het zonnepark biedt”, vertelt Hay

ook een flyer van Duurzaam Roerdalen ophalen bij de super-

Bent u 70 jaar of ouder en wilt of kunt u niet zelf naar het

Nelissen, voorzitter van Duurzaam Roerdalen. “Zij krijgen

markt in uw dorp. Hierop staat hoe u uw mening kunt geven

stemlokaal gaan? Dan kunt u ook per brief stemmen. Meer

een aantrekkelijke rendement op hun investering in de

als u geen computer heeft.

informatie: www.roerdalen.nl/verkiezingen.

in beeld

actueel

Gelijkwaardige kruisingen extra opvallend

Verhuurt u een pand? Weet wat u in huis haalt!

Een markering van witte blokken op de weg betekent: u bent op een gelijkwaardige kruising en

Verhuurt u een woning of een loods? Let dan goed op aan wie u deze verhuurt. Crimine-

verkeer van rechts heeft voorrang. Dat klinkt eenvoudig, maar soms gaat het toch mis. Met de

len gebruiken graag andermans woningen en loodsen voor bijvoorbeeld hennepteelt of

witte blokmarkeringen laten we daarom gelijkwaardige kruisingen in Roerdalen extra opvallen.

opslag van drugs. Als verhuurder loopt u in zo’n geval grote risico’s.

Maatregelen
Voorkom problemen en neem de juiste maatregelen. Laat bijvoorbeeld de verhuur regelen
door een erkende makelaar. Accepteer nooit contant geld en vraag om een borg. Zorg
dat de papieren kloppen en onderhoud goed contact met de huurder én met de buren.
Meer informatie vindt u op de website www.watstaaterophetspel.nl/verhuurders.

Melden
Denkt u dat er illegale activiteiten in uw pand plaatsvinden? Meld het dan bij de politie
via telefoonnummer 0900 88 44. U kunt het ook melden bij Meld Misdaad Anoniem:
www.meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800 70 00.

drie vragen aan Ap Woudstra over
uitgelicht

Voedselbossen in Roerdalen

Stichting Leergeld
helpt kinderen mee te
doen in Roerdalen

Wat is een voedselbos?
In een voedselbos staan vooral
bomen en struiken die voedsel ople-

in beeld

CJG – opvoeden doe je
niet alleen!
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemak-

veren. Denk aan noten, fruit of bla-

kelijk, zeker nu iedereen zoveel mogelijk thuis

Mee kunnen doen met vriendjes of klasgenootjes is

deren. Een voedselbos heeft weinig

moet blijven. Het Centrum voor Jeugd en Gezin

voor kinderen heel belangrijk. Maar soms kan dat niet

onderhoud nodig, heeft een hoge

(CJG) is er voor ouders én jongeren die vragen heb-

omdat ouders het geld niet hebben voor bijvoorbeeld

biodiversiteit en is duurzaam. Het is

ben over opvoeden of opgroeien. U kunt bij het

sportschoenen of een schoolreisje. Stichting Leergeld

een soort mengeling van landbouw

CJG terecht voor informatie en advies, themabij-

kan ouders met kinderen van 4 t/m 18 jaar in zo’n geval
helpen met een financiële bijdrage.

en natuur. Stichting Voedselbos Roer-

eenkomsten en workshops of persoonlijke onder-

dalen wil voedselbossen aanleggen stimuleren in Roerdalen. Er

steuning. Kijk eens op www.cjgml.nl wat het CJG

komt een voedselbos bij het Flinke Ven in Herkenbosch.

voor u kan betekenen. Of bel 0800 43 88 300.

Aanvragen
Denkt u dat u in aanmerking komt voor steun van

Waarom een voedselbos?

Stichting Leergeld? Vul dan het aanvraagformulier in

Een groene leefomgeving heeft voordelen voor mensen en

op www.leergeld.nl/roermondeo/doe-een-aanvraag.

dieren. Het is extra leuk om in dat groen voedsel te verbouwen

Op deze pagina leest u ook hoe het werkt. U kunt ook

zonder er veel voor te hoeven doen. De natuur doet namelijk

een e-mail sturen: roerdalen@leergeldroermond.nl.

het werk. Een voedselbos is er voor de directe omgeving. Om

Of bel 06 36 50 35 65. Dat kan alleen op donderdag

de opbrengst bij de consument te krijgen, is geen duur en

tussen 09.00 en 12.00 uur.

vervuilend transport nodig. Verder is een voedselbos ideaal om
kinderen te leren over gezond en duurzaam eten.

Spreekuur
Op donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur

Waar vind ik meer informatie?

heeft Stichting Leergeld spreekuur op het adres

www.sites.google.com/view/voedselbosroerdalen/home.

Apollolaan 2 in Melick. Hiervoor moet u eerst een
afspraak maken via telefoonnummer 06 36 50 35 65
of e-mail roerdalen@leergeldroermond.nl.
Op www.roerdalen.nl/kindpakket staan meer regelingen voor mensen met een laag inkomen.

actueel

samen duurzaam

Nieuwe leden Adviesraad Wmo en
Participatiewet Roerdalen

Bespaar met uw cv-ketel
op uw energiekosten

De Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen behartigt

De temperatuur van uw cv-ketel verlagen naar

de belangen van iedereen in Roerdalen die gebruik maakt van

60 graden: het scheelt véél gas en CO2-uitstoot.

de Wmo en de Participatiewet. Sinds begin dit jaar heeft de

Goed voor het milieu dus. En dat zonder verlies van

adviesraad drie nieuwe leden. Frank Beenen, Cees Bontekoe

comfort. Bovendien bespaart u tot wel 60 euro per

en Marloes Sweelssen-Donckers versterken de adviesraad met

jaar op uw energiekosten.

hun kennis en ervaring. Bent u benieuwd naar de drijfveren
van deze nieuwe leden? Op hun website stellen ze zich
graag aan u voor. www.adviesraadwmoenpwroerdalen.nl/
wie-is-de-wmo-raad-roerdalen

Minder gasverbruik en
meer geldbesparing
Cv-ketels zijn door de fabriek
standaard ingesteld op 80 graden.

samen duurzaam!

Hierdoor blijft het bij strenge
vorst warm in huizen die minder goed of niet geïsoleerd zijn. Dit komt bijna niet meer voor. Daarom kunt
u de temperatuur van uw cv-ketel gerust verlagen
naar 60 graden, hier merkt u niets van. Het is niet al-

Samen doen

leen goed voor het milieu, u bespaart ook nog eens
op uw energiekosten.

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente werken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

Doe het zélf!

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

Op de website www.zetmop60.nl vindt u een instructie-

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

video, zodat u zelf eenvoudig de temperatuur van uw

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

cv-ketel kunt aanpassen. U kunt uiteraard ook uw onder-

Samen doen! Doet u mee?

houdsmonteur vragen dit voor u in te stellen.

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.

