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Special Sociaal Team Roerdalen

Voorkom stank

Werk in uitvoering

U ontvangt bij deze nieuwsbrief een extra nieuwsbrief

Bij warm weer kan uw gft-container gaan stinken. Houd

De gemeente werkt regelmatig aan de weg. Vaak is dat

van het Sociaal Team Roerdalen. Bent u benieuwd naar

de bak schoon en droog , leg een oude krant op de bodem

binnen een paar dagen klaar. Soms duren projecten langer

wat het Sociaal Team Roerdalen voor u kan betekenen?

en gooi er geen vochtig afval in. Meer tips staan op

en is een weg een tijd afgesloten. Deze projecten staan op

In de speciale uitgave leest u er meer over.

www.rdmaasland.nl.

www.roerdalen.nl/werkzaamheden-en-projecten.

uitgelicht

drie vragen aan Nicole van Didden over

Succesvolle start leer-werkproject

Aanvragen reisdocument

door Campus Roerdalen. Deelnemers worden opgeleid voor

Hoe kan ik een reisdocument aanvragen?

een baan in het groenonderhoud. Dré (op de foto) vertelt:

Voor de aanvraag van een reis-

“Door ziekte moest ik mijn eigen bedrijf stoppen en kwam

document maakt u een afspraak

Begin mei begon de gemeente aan een nieuw project: Out-

ik thuis te zitten. Via dit project krijg ik de kans weer aan de

bij het Servicepunt Roerdalen.

slag te gaan, ondanks mijn beperkingen. Ik heb nu al een

Dat via de knop ‘Contact’ op

baan aangeboden gekregen! Daar ben ik heel blij om. Niet

www.roerdalen.nl. Of bel via

alleen vanwege het inkomen, maar ook om de contacten

0475 538 888. Op onze webpagina www.roerdalen.nl/paspoort-en-identiteitskaart staat

met collega’s en inwoners. Ik doe weer mee!”

alle informatie die u nodig heeft. Bijvoorbeeld over kosten

Leren en werken

en wat u mee moet brengen naar de afspraak.

Het project Outdoor Campus Roerdalen is bedoeld voor in-

mers zijn positief. De MERU huurt het projectteam in voor

woners van Roerdalen zonder werk. Inwoners die graag aan

onderhoud op en rond het MERU-terrein in Vlodrop. Zij

Waar moet ik verder aan denken?

de slag willen, maar zelf niet zo makkelijk een baan vinden.

zijn tot nu toe erg tevreden over de kwaliteit van het on-

Het is belangrijk dat u een pasfoto in kleur meeneemt die

De deelnemers leren én werken. Dat doen ze in het onder-

derhoud. We hopen dat nog meer opdrachtgevers aan het

niet ouder is dan 6 maanden. Is uw pasfoto ouder, dan kunnen

houd van de gemeentelijke begraafplaatsen en op het ter-

project mee gaan doen. Heeft uw bedrijf interesse? Bel dan

we het paspoort of identiteitskaart niet voor u aanvragen.

rein van de MERU. Ons doel is om zo veel mogelijk mensen

Hans Engelen via 0475 538 888.

Hoe lang moet ik wachten?

te begeleiden naar een baan in het groenonderhoud. Dat
kan bij de gemeente zijn of bij andere werkgevers.

Samenwerking

Meer weten?

Nu we weer mogen reizen, vragen veel mensen een reisdo-

De gemeente benadert inwoners voor wie dit project inte-

cument bij ons aan. Wacht daarom niet te lang als u een reis-

ressant kan zijn. Maar u kunt ook zelf contact met ons op-

document nodig heeft! Meestal is uw reisdocument binnen

De gemeente werkt in dit project samen met het bedrijf

nemen als u meer over dit project wilt weten. Bel dan met

vijf werkdagen klaar. Bij een spoedaanvraag kunt u het de

Noord Limburgs Groen (NLG). NLG leidt de deelnemers op

Tom Boots van de afdeling Sociaal Domein. Dat kan via 06

volgende werkdag ophalen. U betaalt dan een extra toeslag.

en begeleidt het werk. De eerste reacties van de deelne-

307 617 00 of via e-mail: tom.boots@servicecentrum-mer.nl.
Nicole van Didden is klantadviseur bij de gemeente Roerdalen

in beeld

actueel

Pas op: brandgevaar!

Een veilige buurt? Daar zorgen we samen voor!

Een brand zoals die op De Meinweg in april 2020 willen we nooit meer. We kunnen zelf

“De kentekenplaten van je auto zijn gestolen!” Dat kwam de buurman een inwoner van

veel doen om het te voorkomen. Maak geen vuur, rook niet en gooi geen afval weg in de

Roerdalen vertellen. Gelukkig hadden buurtbewoners iets verdachts gezien en via de

natuur! Op www.natuurbrandrisico.nl kunt u zien hoe droog het is in de natuur.

buurtpreventie-app alarm geslagen. Een andere buur had het kenteken van de dief gefotografeerd. Zo kon de politie de kentekenplaten terugvinden in een auto in Duitsland,
net over de grens.

Ogen en oren
Dit is een mooi voorbeeld van buurtpreventie. Buurtpreventie zorgt voor meer ‘ogen en
oren’ in de buurt. Zo helpen we met z’n allen de buurt veiliger te maken. Dat kan bijvoorbeeld via een WhatsApp Buurtpreventiegroep. Hierin informeren buurtgenoten elkaar
over verdachte situaties of personen. U kunt ook samen met buurtbewoners een Buurtpreventieteam oprichten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over buurtpreventie, neem dan contact op met Guido Pietermans
via 0475 538 888. Of kijk op www.roerdalen.nl/buurtpreventie.

drie vragen aan Jan Schmits over
uitgelicht

Vernieuwing Markt Vlodrop

in beeld

Wedstrijd Wandelgeluk

Samen aan de slag
in Kloosterhof

Wat willen jullie bereiken?
De Markt in Vlodrop is al jaren toe

Afgelopen voorjaar schreef de gemeente de wedstrijd

aan een opknapbeurt. Inwoners en

Wandelgeluk uit. Richard van Vlodrop maakte een

De buurtbewoners van Kloosterhof vonden dit

ondernemers gaan nu samen met

wandelroute vanaf Kasteel Daelenbroek met onder-

voorjaar een brief op hun deurmat. Het ging over

de gemeente en Plangroep Heg-

weg drie geluksplekken. Richard is een van de drie win-

het speeltuintje in hun buurt. “De toestellen zijn

gen aan de slag. Ons doel is een

naars van de wedstrijd Wandelgeluk. Van de winnende

verouderd en we halen ze binnenkort weg. Heeft

mooi, toekomstbestendig plein,

wandelroutes zijn flyers gemaakt zodat ook u kunt

u een idee voor de invulling? Neem dan contact

een plein voor jong én oud. Ook de

genieten van deze wandelingen in onze gemeente. U

op”, schreef dorpscontactpersoon Paul Arns van

verkeersveiligheid is een punt van aandacht.

de gemeente.

vindt de wandelroutes vanaf 1 juli bij de VVV-agentschappen in Roerdalen. Met wie gaat u op pad?

Wat gaat er gebeuren?
Projectgroep

Er is een werkgroep opgericht met daarin zowel inwoners

“De brief was meteen onderwerp van gesprek op

als ondernemers. Ook de jeugd is vertegenwoordigd. Maar

onze buurtapp,” vertelt buurtbewoonster Wendy

héél Vlodrop kan meedenken! Inwoners kunnen tot en

Smeets . “De speeltuin is een gezellige ontmoe-

met 11 juli hun wensen aangeven via een digitale vragen-

tingsplek. Daarom hebben we de projectgroep

lijst op www.roerdalen.nl/marktvlodrop. De inbreng wordt

Kloosterhof opgericht en een plan bedacht. We wil-

verwerkt in een nieuw ontwerp voor de Markt.

len een speelplek voor peuters maken die de fantasie en creativiteit prikkelt. Met duurzame

Wanneer gaat de schop in de grond?

materialen. Ook (groot)ouders kunnen elkaar hier

We streven ernaar om het ontwerp na de zomer af te

ontmoeten. Bij de inrichting houden we hier reke-

ronden. We hopen dat de werkzaamheden begin 2022

ning mee. Denk aan een bankje of picknicktafel.”

kunnen starten. Uitgebreide informatie over de planning
staat op de website van de gemeente.

Handen uit de mouwen
De projectgroep werkt samen met de buurtvereni-

Jan Schmits is een van de leden van de werkgroep die werkt

ging, lokale ondernemers, Speeltuinwerk Limburg

aan het nieuwe ontwerp voor de Markt.

samen duurzaam

en de gemeente. “Zelf steken we natuurlijk de handen uit de mouwen,” vertelt Wendy. “Tijdens NL
Doet knapten we de speeltuin op. We snoeiden de

actueel

heg, verwijderden onkruid, maakten een hinkelpar-

Deel uw duurzame tuintip en win!

cours en sopten de toestellen af!”

Samen met de buurt

Samen duurzame
maatregelen inkopen
Heeft u een koophuis? Dan heeft u

Op www.samendoensamenduurzaam.nl vindt u sinds kort

deze maand een brief gehad over de advies- en in-

ook duurzame tuintips (Aan de slag > Handige tips). Hiermee

koopactie Winst uit je Woning. Tijdens deze actie

“Ik vind het mooi dat wij dit samen voor elkaar krij-

werkt u aan een groene en milieuvriendelijke tuin. Heeft u

koopt een grote groep inwoners gezamenlijk duur-

gen,” zegt Wendy. “We praten over wat we belang-

zelf ook een duurzame tuintip? Deel die dan met ons via

zame maatregelen in.

rijk vinden. Zo denken we niet alleen aan spelen

samenduurzaam@roerdalen.nl of (0475) 538 888. Dat kan nog

maar ook aan verkeersveiligheid. Ook als alles klaar

tot 10 juli. Onder de inzenders verloten we een Geluksbon van

Hoe het werkt

is blijven we betrokken. Samen met de gemeente

50 euro. Bovendien komen de beste tips op de website.

Schrijf u voor 15 augustus gratis en vrijblijvend in op

verdelen we het beheer en onderhoud. Zo zorgen

www.winstuitjewoning.nl/roerdalen. Geef aan in welke

we er zelf voor dat deze plek blijft bestaan.”

duurzame maatregelen u interesse heeft. U ontvangt
vervolgens een of meerdere offertes. U beslist zelf of u
de maatregelen via Winst uit je Woning wilt uitvoeren.
Heeft u recht op subsidie of btw-teruggave? Dan regelt
Winst uit je Woning dat voor u.

Samen doen

Ruime subsidie en btw-teruggave
Voor twee of meer isolerende maatregelen kunt u ge-

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

middeld 20 procent subsidie krijgen. Voor een hybride

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

warmtepomp kunt u tot 40 procent subsidie krijgen. Ook

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

als u een hybride warmtepomp combineert met een iso-

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

latiemaatregel kunt u subsidie aanvragen. Daarnaast

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

kunt u de btw van zonnepanelen terugvragen. Meer in-

Samen doen! Doet u mee?

formatie: www.samendoensamenduurzaam.nl/subsidies.

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.

