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Berichten over uw buurt

RoerdalenBericht vervalt

Nieuwe vorm van afvalinzameling

Wilt u op de hoogte blijven van besluiten over uw buurt

In verband met de vakantie ontvangt u volgende maand geen

Volgend jaar verandert de manier waarop we in Roer-

zoals vergunningen en bouwplannen? Meld u dan aan

RoerdalenBericht. Ook in september verschijnt Roerdalen-

dalen afval inzamelen. In augustus ontvangt u een

voor de e-mail-service van Overheid.nl: Berichten over uw

Bericht niet. Inwoners van Roerdalen krijgen dan drie weken

nieuwsbrief over afval in uw brievenbus. Daarin staan

buurt. Kijk op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

lang een proefversie van het vernieuwde dorpsblad in de bus.

alle veranderingen op een rij. U kunt ook alvast kijken
op www.roerdalen.nl/afval2022.

uitgelicht

drie vragen aan

Hoog water in de Roer – een terugblik

wijkagent Marc Willems

spannende tijd en een enorme uitdaging voor ons allemaal.

Waar moet ik op letten
als ik op vakantie ga?

Omwonenden in het overloopgebied moesten evacueren.

Vorig jaar werd er weinig inge-

Ondernemers moesten hun bedrijf (weer) sluiten en agra-

broken omdat veel mensen thuis

Zo hoog als in juli stond het water in de Roer nog nooit. Een

riërs zagen hun oogst verloren gaan. Daarna begon de grote

bleven in de zomer. Nu mogen

schoonmaak. Samen Doen bleek ook nu weer onze grootste

we weer op vakantie. We verwachten daarom dat meer in-

kracht. Samen kijken we terug en delen we onze ervaringen.

brekers actief zijn tijdens de

Onzekere tijd

zomervakantie. Maak het ze niet te makkelijk uw huis

Wethouder en loco-burgemeester Jan Smits was tijdens de

binnen te komen!

dagen van het hoog water ook in touw. “Voor inwoners die
hun huis moesten verlaten was het een spannende en onzekere

gemeente in Vlodrop, Herkenbosch, Melick, Sint Odiliënberg

Welke tips heeft u voor mij?

tijd. Ik ben vooral blij dat iedereen weer veilig thuis is,“ zegt

en Lerop voor een bijeenkomst met een hapje en drankje.

Sluit alle ramen en deuren als u weg bent of gaat slapen.

hij. “Maar ik realiseer me ook dat het nog niet voorbij is. Een

Daar kijken we samen terug. We zorgen in overleg met ieder

Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk en laat sleutels

aantal inwoners heeft veel schade aan hun woning of bedrijf.

dorp voor een passende invulling en een geschikt moment.

niet aan de binnenkant van deuren zitten. Geef uw huis

Dat raakt ons allemaal. Ik wens hen daar veel sterkte mee.”

een bewoonde indruk als u niet thuis bent. Vraag buren

Persoonlijke informatie

een oogje in het zeil te houden. Zet tijdschakelaars op de

Roerdalen bedankt!

Tijdens het hoge water hebben we inwoners van wie we

lampen en zorg voor verlichting rondom uw huis. Laat

De gemeente, het waterschap en verschillende hulpverleners

een e-mailadres hadden gekregen, persoonlijk op de

geen dure spullen zichtbaar in uw woning liggen.

zoals de brandweer en de politie waren dag en nacht in touw

hoogte gehouden van de actuele situatie. Woont u in het

tijdens het hoog water. Maar ook heel veel inwoners en

risicogebied en wilt u een volgende keer ook graag dat

Waar vind ik meer informatie?

ondernemers zetten er de schouders onder. Het college van

we u via e-mail informeren? Stuur dan een berichtje naar

Op www.veiligwonenscan.nl kunt u via een vragenlijst zien

burgemeester en wethouders wil hun inzet niet ongemerkt

communicatie@roerdalen.nl. Vermeld ook uw naam, adres

of uw huis inbraak-veilig is. U ziet ook of in uw buurt veel

voorbij laten gaan. Direct na de zomervakantie zorgt de

en het nummer van uw mobiele telefoon.

wordt ingebroken.

in beeld

actueel

Ook nu weer: Samen Doen

Eigen briefpapier Servicecentrum MER

Tijdens het hoge water stond jong en oud voor elkaar klaar. Dorpsgenoten vulden samen de

Vanaf deze maand kunt u post krijgen van Servicecentrum MER. Dit is het samenwer-

zandzakken, hielpen elkaar met spullen naar een hogere etage dragen, of vingen huisdieren

kingsverband van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Servicecentrum

op. Ook nu was Samen Doen onze grootste kracht!

MER voert een aantal taken namens deze drie gemeenten uit.

Communicatie met inwoners
De organisatie gebruikt sinds kort een eigen huisstijl voor de communicatie met inwoners.
Voorheen gebruikten zij voor inwoners van Roerdalen het briefpapier van de gemeente Roerdalen. Als u een brief krijgt die gaat over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
of over werk en inkomen (participatie) is de afzender voortaan Servicecentrum MER. Ook
facturen ontvangt u voortaan op het nieuwe briefpapier.

Meer informatie
In de toekomst krijgt u ook post over vergunningen, toezicht en handhaving op het briefpapier van Servicecentrum MER. In een bijlage bij de brieven leest u waarom u de informatie op briefpapier van Servicecentrum MER krijgt. Heeft u vragen over een brief die u
heeft gekregen? Neem dan contact met ons op via 0475 538 888.

drie vragen aan
uitgelicht

Janneke Postulart

in beeld

De paden op, de lanen in!

Lokaal nieuws nóg
beter toegankelijk

Wat gebeurt er op
World Cleanup Day?

De zomervakantie komt eraan, tijd om de wandel-

Op World Cleanup Day ruimen

schoenen aan te trekken! Roerdalen heeft er namelijk

Het grote nieuws lezen we in de krant. Wat er in

mensen wereldwijd zoveel moge-

drie leuke wandelroutes bij. Deze zijn samengesteld

het eigen dorp gebeurt, lezen we in het dorpsblad.

lijk zwerfafval op. Daar wordt de

door inwoners Gerda Grachten, Har Theunissen en

De zes dorpsbladen en de gemeente hebben samen

wereld schoner van en tegelijk

Richard van Vlodrop. Zij zijn de winnaars van de wed-

een plan gemaakt voor een vernieuwde versie van

krijgen we veel informatie over

strijd wandelgeluk, die we dit voorjaar organiseerden.

het dorpsblad, met een uitbreiding naar digitaal

het soort afval dat we vinden. Dit

U kunt de drie wandelroutes gratis ophalen bij de VVV-

lokaal nieuws.

Dorpsbladen uitgebreid

helpt om goede oplossingen te vinden om afval te vermin-

agentschappen in Roerdalen en het gemeentehuis in

deren. Dit jaar is World Cleanup Day op zaterdag 18 sep-

Sint Odiliënberg. U kunt ze ook downloaden van de

tember. Ik doe mee, jij ook?

website www.kleingelukuitroerdalen.nl.

Het is de bedoeling dat elk dorp zijn huidige dorpsblad behoudt. Iedere editie wordt aangevuld met

Hoe kan ik meedoen?

gezamenlijke pagina’s met nieuws en wetenswaar-

Je kunt je individueel aanmelden maar leuker is mee te doen

digheden uit heel Roerdalen. Ook komt er een

met een groep, bijvoorbeeld vrienden of familie. Voor prik-

wekelijkse gemeentepagina in het dorpsblad.

stokken en vuilniszakken kun je terecht bij de gemeente via

Verder komt er een website met lokaal nieuws, een

0475 538 888. Of sluit je aan bij mijn groep via De Omwente-

Facebookpagina en een digitale nieuwsbrief.

laars. Ik laat je dan nog weten hoe laat je waar wordt verwacht.

Experiment

Waar vind ik meer informatie?

Eind september krijgt iedereen in Roerdalen drie

Aanmelden kan via www.worldcleanupday.nl. Als je wilt aan-

weken lang een proefversie van het vernieuwde

sluiten bij mijn groep kan dat via www.deomwentelaars.nl/

dorpsblad gratis in de brievenbus. Ook de nieuwe

world-cleanup-day-2021. Zie ik je op 18 september?

website is dan in de lucht. Na de proefperiode kunt
u via een vragenlijst aangeven wat u van het initiatief vindt en of u een abonnement wilt. Daarna

actueel

samen duurzaam

Organiseer een activiteit
en ontvang subsidie

Laatste kans: voordelig aan
de slag met duurzaamheid

Samen Doen

Elkaar weer ontmoeten en begroeten tijdens activiteiten. Dat

Heeft u zich al aangemeld voor de in-

Wethouder Jan den Teuling: “Als gemeente geven

willen we als gemeente graag stimuleren. Organiseert uw ver-

koopactie Winst uit je woning? Met

we graag kansen aan nieuwe ideeën. Een lokale

eniging of vrijwilligersorganisatie een culturele activiteit? Dan

deze actie helpen de gemeente en

samenwerking die ervoor zorgt dat iedereen in

kunt u tot 30 november 2021 een bijdrage in de kosten aan-

Coöperatie Duurzaam Roerdalen u

Roerdalen weet wat er ‘reilt en zeilt’, staat al jaren-

vragen. Het organiseren van de activiteit zelf kan ook later. Op

met het verduurzamen van uw huis.

lang op mijn wensenlijst. De dorpsbladen spelen in

www.roerdalen.nl/aanvraag-subsidie-cultuur leest u hoe het

U kunt meedoen tot 15 augustus.

onze dorpen een belangrijke rol. Deze rol willen ze

werkt. Vragen? Neem dan contact op met Guido Rooyakkers,

via de samenwerking verbreden en vernieuwen. De

telefoon: 0475 538 888, e-mail: info@roerdalen.nl.

werken de dorpsbladen de plannen verder uit. Als
deze financieel haalbaar zijn, willen zij het informatieplatform in 2022 een jaar uitproberen.

Eerste opdrachten verleend

gemeente werkt hieraan mee. Ik hoop dat het lukt

Als u zich aanmeldt, kunt u aangeven in welke duur-

en ben benieuwd naar uw mening.”

zame maatregelen u interesse heeft. Denk aan zonne-

Wilt u reageren?

ontvangt vervolgens een of meerdere offertes. U be-

Dat kan via: redactie@roerdalennu.nl.

paalt zelf of u de maatregelen door Winst uit je Woning

panelen, isolatie of een hybride warmtepomp. U

laat uitvoeren. Heeft u recht op subsidie of btw-teruggave, dan regelt Winst uit je Woning dat voor u. Op

Samen Doen

dit moment zijn er ruim 250 offertes aangevraagd in
Roerdalen. En de eerste opdrachten zijn verleend!

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

Meld u snel aan

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

Heeft u een koopwoning en wilt u ook besparen op

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

uw energierekening? Meld u dan vrijblijvend aan

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

via www.winstuitjewoning.nl/roerdalen. Of bel met

Samen Doen! Doet u mee?

Winst uit je Woning via 023 583 6936.

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.

