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Aanmelden lintje

App Afvalwijzer

Afspraak maken

Kent u iemand die een lintje verdient? Meld hem of haar

Nooit meer vergeten uw afval aan de straat te zetten?

Komt u naar het Servicepunt in het gemeentehuis? Maak

dan vóór 15 juni 2021 aan voor de lintjesregen in 2022.

Download dan de gratis app Afvalwijzer. U kunt de app

dan eerst een afspraak. U wordt dan direct geholpen. Kijk

Op www.roerdalen.nl/koninklijke-onderscheiding leest u

downloaden via uw app-store of via www.rdmaasland.nl.

ook goed of u iets moet meenemen naar de afspraak.

wat u moet doen of bel 0475 538 888.

Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

Denk aan een pasfoto, een identiteitsbewijs of geld.

uitgelicht

drie vragen aan Edwin Kocken over

Hout stoken: voorkom overlast voor uzelf en uw buurt

Aanleg bluswatervoorziening

warm en gezellig. Maar het kan ook overlast geven in de

Waarom een
bluswatervoorziening?

vorm van rook en geur. Het kan zelfs ongezond zijn voor

In Roerdalen zijn genoeg brand-

uzelf en uw omgeving. U voorkomt dit door op de juiste

kranen. Die zijn aangesloten op

Het stoken van hout in een open haard of houtkachel is

manier te stoken. Zo haalt u ook nog meer rendement uit

de drinkwaterleiding. Via brand-

uw kachel. In dit artikel leest u er meer over.

kranen kan de brandweer met

Tips voor juist stoken

blussen. Bij een grotere brand is

één blusvoertuig onafgebroken
Op de juiste manier stoken voorkomt problemen. Gebruik

meer water nodig. Daarvoor is een secundaire bluswater-

alleen onbewerkt, droog hout met een vochtgehalte van

voorziening nodig. Dat kan een put zijn of open water zoals

maximaal 20%. Dit kunt u meten met een houtvochtmeter.

een meer. Wij leggen een ondergrondse bak met water aan.

Zorg verder dat het rookkanaal aan de regels voldoet. Laat
het minstens eenmaal per jaar vegen door een gespecialiseerd

Waar komt deze bluswatervoorziening?

bedrijf. Gebruik geen papier of karton maar aanmaakblokjes

We leggen de bluswatervoorziening aan in het bos vlakbij

of –houtjes. Zorg voor meer luchtaanvoer als de vlammen

het stoken van houtkachels, geeft het RIVM een stookalert

de kruising Herkenbosserweg – Boslaan. Dat is bij

oranje zijn en er donkere rook uit de schoorsteen komt. Bij

af. U kunt zich aanmelden voor dit stookalert met uw

Rothenbach, in de buurt van de woningen en winkels.

goed stoken is er bijna geen rook en zijn de vlammen geel.

e-mail. Meer informatie staat op www.rivm.nl/stookalert.

Deze locatie is bepaald in overleg met de Veiligheidsregio.

Zorg ten slotte voor een goede ventilatie.

Of kijk op www.stookwijzer.nu.

De brandweer kan in dit gebied namelijk niet meer dan
één brandkraan gebruiken doordat de waterleiding een

Stookalert

Ervaart u overlast

Bij het stoken van een houtkachel moet u rekening houden

Heeft u last van de houtkachel van een buurtgenoot? Ga dan

lage capaciteit heeft.

met het weer. Als het windstil of mistig is, blijft de rook in

eerst in gesprek met degene die de overlast veroorzaakt.

Wanneer begint de aanleg?

uw omgeving hangen. Dat is ongezond voor uzelf en uw

Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht melden via de app Fixi

Dat hangt af van het weer. De planning is dat we deze

buurtgenoten. Als de omstandigheden ongunstig zijn voor

of via www.roerdalen.nl/overlast-en-onderhoud-buiten.

maand beginnen en dat het werk vier weken duurt.
Edwin Kocken, projectleider civiele techniek en wegen

in beeld

actueel

Gemeente bestrijdt gladheid

Nieuwe kledingcontainers

Door sneeuw en ijs kunnen de wegen in de winter glad worden. Dit kan gevaarlijke situaties

Naast de kledingcontainers bij de milieuparkjes staan er nu in alle dorpen openbare kleding-

opleveren. Om de (hoofd)wegen zo veilig en begaanbaar mogelijk te houden, strooien we zout

containers. In al deze kledingcontainers kunt u kleding die u niet meer draagt kwijt. Zo scheiden

en schuiven we sneeuw. Kijk voor meer informatie op www.roerdalen.nl/gladheidsbestrijding.

we beter en zorgen we samen voor minder restafval. De inzamelende verenigingen ontvangen
voor iedere kilo een vergoeding.

U vindt de kledingcontainers op de volgende locaties
• Herkenbosch: Craenberglaan bij glascontainers
• Melick: Markt bij de Kerk| Parklaan bij glascontainer | Apollolaan bij zwembad
• Montfort: Julianastraat achter het Dorpshuis
• Posterholt: Heerbaan bij sporthal | Vlodropperweg
• Sint Odiliënberg: Schaapsweg bij JongNL clubgebouw | Reutjesweg bij glascontainer
(vanaf eind januari)
• Vlodrop: Markt
De opbrengst van het ingezamelde textiel gaat naar Harmonie Ons Genoegen (Herkenbosch),
Schutterij Sint Andreas (Melick), Fluit- en Trommelkorps Excelsior (Montfort), Schutterij Sint
Mathias & Cornelius (Posterholt), Harmonie Juliana en Fanfare Sint Wiro (Sint Odiliënberg)
Foto: Leon Frenken

en Fanfare Wilhelmina (Vlodrop). Bedankt!

Foto: Martin de Bock

drie vragen aan Victor van Hooijdonk over
uitgelicht

Het Beweegakkoord Roerdalen

Nieuwe speel- en
ontmoetingsplekken
in Montfort

Waarom een
beweegakkoord?

in beeld

Werkzaamheden
Hoofdstraat Posterholt

Het is belangrijk dat mensen in Roer-

De vernieuwde Hoofdstraat in Posterholt krijgt lang-

dalen (blijven) sporten en bewegen.

zaam vorm. Op dit moment werkt aannemer Speessen

Spelen en bewegen in Roerdalen. In elk dorp kijken we

Het is gezond en brengt mensen

aan het weggedeelte vanaf de kruising Nieuw Holster-

met inwoners naar hoe het samen, beter en anders

samen. Ook houdt het onze sport-

weg tot en met kruising Streekelsweg. Daarna is het

kan. In Montfort wilde een aantal kinderen graag een

verenigingen en dorpen vitaal.

stuk aan de beurt van de Nieuw Holsterweg tot aan de

skatepark. De rest van de speelplekken in het dorp is

Streekelsweg, inclusief Kloosterhof en de omgeving van

Wat staat er in?

verouderd. Resultaat: een nieuw burgerinitiatief!

de kerk. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind

In het beweegakkoord staan afspraken om samen Roerdalen

mei. Meer informatie leest u op www.roerdalen.nl/

Nieuwe plannen

in beweging te krijgen. Er zijn genoeg verenigingen en sport-

werkzaamheden-hoofdstraat-posterholt.

Het doel van het initiatief is om de speel- en ont-

accommodaties, maar er is behoefte aan verbinding, onder-

moetingsplekken in Montfort opnieuw in te richten.

steuning, samenwerking en vernieuwing. Ook het zichtbaar

De initiatiefnemers , maken hiervoor nieuwe plan-

maken van het aanbod is belangrijk. Samen met alle betrokke-

nen. De gemeente Roerdalen en een adviesbureau

nen hebben we acties bedacht om een verbeterslag te maken.

helpen daarbij. Samen kijken ze naar de wensen van
het dorp en houden daarbij rekening met alle leef-

Hoe gaat het verder?

tijden: jong en oud!

Er is een kernteam opgericht met mensen uit verschillende
verenigingen. Maar om echt vooruit te komen hebben we nog

Gezocht!

meer partners nodig die zich aansluiten: supporters. Kijk voor

Woont u in Montfort en wilt u graag meedenken

meer informatie op www.roerdalen.nl/beweegakkoord of bel

en -doen met dit initiatief? Meld u dan aan via

me via 06 22 71 56 69.

montfortspeeltenontmoet@gmail.com. Via dit e-

Victor van Hooijdonk, Voorzitter The Archery Club en

mailadres kunt u ook vragen om meer informatie.

kartrekker kernteam beweegakkoord

Of bel Harrie Gootzen, dorpscontactpersoon van de
gemeente Roerdalen via 06 11 73 88 40.

samen duurzaam

Resultaten onderzoek communicatie

Nieuwe energiesubsidie
voor woningeigenaren

Eind 2020 deden we via het Inwonerspanel onderzoek naar

Bent u eigenaar van een woning of organisatie? En

onze communicatie. De meeste deelnemers zijn tevreden over

neemt u energiebesparende maatregelen in uw

onze communicatie. Zij halen informatie over de gemeente

huis of gebouw? Dan kunt u de nieuwe Investe-

hoofdzakelijk uit RoerdalenBericht, de dorpsbladen en de di-

ringssubsidie duurzame energie en energiebespa-

gitale nieuwsbrief RoerdalenBericht Online. Ook de website

ring (ISDE) aanvragen.

actueel

en social mediakanalen van de gemeente worden regelmatig
bekeken. U vindt een samenvatting van de resultaten op

Energiebesparende maatregelen

www.roerdalen.nl/nieuws. We gaan de komende tijd aan de

De ISDE vervangt de Subsidie energiebesparing eigen

slag met de verbeterpunten.

huis (SEEH). Koopt u een zonneboiler of warmtepomp?
En kiest u voor een aansluiting op een warmtenet of isolatie? Voor elk van deze duurzaamheidsmaatregelen
kunt u de ISDE aanvragen. De
hoogte van de vergoeding hangt af
van de grootte van het oppervlak
waar u de maatregel neemt.

Samen doen

Meld u aan

samen duurzaam!

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

Wilt u de ISDE aanvragen? Dat gaat

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

makkelijk en snel via de website van de Rijksoverheid

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/isde. Meldt

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

u zich aan als bedrijf, woningcorporatie, vereniging, VvE,

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

overheid of als verhuurder? Dan kunt u de ISDE ook aan-

Samen doen! Doet u mee?

vragen voor kleine windturbines en zonnepanelen.

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.

