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Bezwaar WOZ-beschikking

Digitale nieuwsbrief

App MijnAfvalwijzer

Bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking? Dat kunt u

Ons nieuws elke week in uw mailbox? Meld u dan aan voor

Nooit meer vergeten uw afval aan de weg te zetten?

prima zelf via uw persoonlijke pagina op de website van

onze wekelijkse digitale nieuwsbrief via www.roerdalen.nl/

Download dan de gratis app Afvalwijzer (beschikbaar voor

BsGW, www.bsgw.nl. Bezwaar maken kan tot uiterlijk zes

roerdalenbericht. Kijk voor meer nieuws ook op www.roer-

iOs, Android en Windows) of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

weken nadat u de aanslag heeft ontvangen.

dalen.nl en volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn.

U kunt de app downloaden via uw app-store of via
www.rdmaasland.nl.

uitgelicht

drie vragen aan Jo Haenen over de

Westrom-medewerkers naar buitendienst gemeente

Adviesraad Wmo en Participatiewet

gemeente gedetacheerd. Deze medewerkers zijn vooral

Wat doet de
Adviesraad Wmo en
Participatiewet?

bezig met het onderhouden van het openbaar groen in de

Wij geven advies aan de ge-

Begin dit jaar is het team Onderhoud van de gemeente uitgebreid met 35 medewerkers van Westrom. Zij zijn bij de

gemeente. Dit deden ze ook al toen ze nog via Westrom

meente Roerdalen over de Wet

werkten. Alle vaste en gedetacheerde medewerkers dra-

maatschappelijke ondersteuning

gen blauw-oranje veiligheidskleding. Ze gebruiken een

(Wmo) en de Participatiewet.

auto met het logo van de gemeente.

Zo kijkt de adviesraad mee met
het functioneren van Omnibuzz, de Huiskamer Plus, huis-

Teams

houdelijke hulp en andere diensten die u via de Wmo kunt

Team Onderhoud werkt vanaf 1 januari 2020 in twee groe-

regelen. Bij de Participatiewet adviseren wij bijvoorbeeld

pen: wijkbeheer en groenbeheer. Wijkbeheer is de oude

over het verbeteren van de dienstverlening voor inwoners

buitendienst. Deze groep bestaat uit drie wijkteams, een

met een uitkering.

cultuurteam en een civiel team. In de groep groenbeheer

ding bij het team Onderhoud binnenkomt gaan de mede-

zijn de gedetacheerde medewerkers van Westrom onder-

werkers er zo snel mogelijk mee aan de slag. Vaak al de-

Wie zijn de leden van de Adviesraad?

gebracht. In ieder dorp wordt het groen onderhouden

zelfde dag.

Alle leden van de Adviesraad wonen in Roerdalen. Een

werkzaamheden uit aan een commercieel bedrijf. Dat

Meld het met Fixi

inkomen, een arbeidsbeperking of werkloosheid. Nieuws-

doen we alleen als het niet anders kan.

Wilt u een melding doen over de openbare ruimte? Ge-

gierig? Onze leden stellen zich voor op onze website.

Meldingen

en de Google Playstore. Via de app wordt u op de hoogte

Naast de vaste taken van het team Onderhoud, komen er

gehouden van de afhandeling van uw melding. U kunt uw

Heeft u een vraag of wilt u iets melden? Kijk dan op

meldingen die inwoners over de openbare ruimte kunnen

melding ook telefonisch doorgeven via (0475) 538 888. Of

www.adviesraadwmoenpwroerdalen.nl bij contact. U vindt

doen. Bijvoorbeeld over een beschadigd verkeersbord, een

via de knop ‘Iets melden’ op onze website www.roerda-

op deze website ook informatie over de vergaderingen.

losliggende stoeptegel of afval op straat. Zodra een mel-

len.nl. Foto: Anki Riteco

Deze gaan voorlopig niet door vanwege het coronavirus.

aantal leden heeft ervaring met het leven met een laag

door een vaste groep medewerkers. Soms besteden we

bruik dan de handige app Fixi. U vindt hem in de Appstore

Hoe kan ik de raad bereiken?

in beeld

actueel

Nieuwe blikvangers naast de fietspaden!

Coronavirus: samen de schouders eronder!

Mooi zijn ze hè, die nieuwe blikvangers naast de fietspaden! Door de grote opening kunt u uw

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rond

afval er vanaf uw fiets in gooien. U hoeft er niet eens voor te remmen. Samen houden we Roer-

het coronavirus? Kijk dan op onze website: www.roerdalen.nl/corona. We informeren u

dalen schoon! Zwerfafval? Even mikken…gelukt? Mooi!

ook via de kabelkrant van OR6 en via onze Facebookpagina: www.facebook.com/GemeenteRoerdalen.

Let op elkaar
Burgemeester Monique de Boer: “De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn
ingrijpend. Ze raken ons allemaal. Ik wil iedereen vragen om een beetje op elkaar te letten. Met name op de buurman of buurvrouw die oud of langdurig ziek is. Iedereen die in
de zorg werkzaam is, in het ziekenhuis, thuis of ergens anders, bedankt hiervoor. Ik wil
daarnaast mijn grote waardering uitspreken voor iedereen die onze lokale gemeenschap
draaiende houdt. Laten we er de komende weken vooral voor elkaar zijn, ook al is het op
afstand. Samen de schouders eronder, samen doen!

Vragen
Bij vragen over het coronavirus kunt u terecht bij de GGD. GGD Limburg-Noord is op
werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u bereikbaar via telefoonnummer 088 - 11 91 990.
Foto: Anki Riteco

drie vragen aan Jorry Puts over
uitgelicht

Enquête website

Walking Football

in beeld

Stoeptegel los?
Meld het met Fixi!

Op 1 april 2019 lanceerden we onze nieuwe web-

Walking Football,
wat is dat?

site. Dat is precies een jaar geleden. We zijn be-

Walking Football is een variant

Wilt u een melding

nieuwd wat uw ervaringen zijn. Daarom willen we

op voetbal waarbij het voetballen

doen over de openbare

u graag via een enquête een aantal vragen stellen.

in wandeltempo gaat. Spelers

ruimte? Bijvoorbeeld over

Kunt u informatie gemakkelijk vinden? Begrijpt u

mogen geen slidings maken en de

een beschadigd verkeers-

deze informatie? En hoe overzichtelijk vindt u de

bal mag niet boven heuphoogte

bord of afval op straat?

website?

komen. Walking Football wordt op

Gebruik dan onze nieuwe

Invullen

een kwart veld gespeeld. Het is bedoeld voor senioren die

gratis app Fixi. U kunt

lekker actief bezig willen zijn.

uw melding ook
telefonisch of via

Met de uitkomsten van de enquête kunnen we
onze website verder verbeteren. Helpt u mee?

Waarom is dit zo leuk?

onze website

Vul de enquête in via https://www.roerdalen.nl/on-

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn! Voor de

doorgeven.

derzoek-website, of scan de QR-code. Bezoekt u

spelers is een partijtje Walking Football echt genieten.

onze website? Dan verschijnt de enquête via een

Maar minstens net zo leuk is het teamgevoel, de kleedka-

pop-up. Een uitnodiging kunt u ook tegenkomen

merhumor en het napraten bij een drankje.

via social media.

Waar kan ik het doen?
Geef uw mening

Voetbalvereniging OranjeBlauw ’15 uit Posterholt biedt

Een aantal inwoners heeft ons geholpen onze

het aan. Het team traint elke week op maandag van 19.00

nieuwe website vorm te geven. Zij ontvangen per e-

tot 20.00 uur. In de even weken is ook een training op

mail een uitnodiging om de enquête in te vullen. Wilt

donderdag van 19.00 tot 20.00 uur. De sportvelden zijn

u ook uitgenodigd worden om mee te denken of uw

nu gesloten vanwege het coronavirus. Als de velden veel

mening geven over de website? Geef u dan op door

open gaan, beginnen we ook weer met Walking Football.

een e-mail te sturen naar samendoen@roerdalen.nl.

Interesse? Mail naar walkingfootball@oranjeblauw15.nl.

samen duurzaam
actueel

Samen in gesprek over
duurzame energie

Denk mee over het sportakkoord

Driven by Values en de gemeente Roerdalen organise-

Sporten en bewegen is gezond en maakt gelukkig. Daarom

energie zoals windmolens en zonneparken. Door het

vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in

coronavirus verschuift de bijeenkomst van begin april

Roerdalen in beweging blijven. Hoe kunnen we dit volgens

naar een later moment. Wilt u meepraten over dit on-

u het beste doen? Laat het ons weten! Vul de vragenlijst

derwerp? Meld u dan nu vast aan.

ren een bijeenkomst over grootschalige duurzame

in op onze website. We gebruiken uw ideeën voor het
sportakkoord. Vragen? Neem contact op met sportformateur

Uitdagingen

Elvera Weusten via elvera@negen.nl of 06 51 57 41 64.

Ons energiesysteem verandert. Tot
voor kort kwam energie vooral uit
fossiele brandstof. Steeds vaker
komt energie uit duurzame bron-

samen duurzaam!

nen, zoals zonne- en windenergie.
Dit zorgt voor uitdagingen voor iedereen: de overheid,
ondernemers en inwoners. Denk aan het plaatsen van
windmolens en zonneparken in een omgeving waar

Samen doen

ruimte schaars is. Of aan de financiële mogelijkheden.
De gemeente moet hierover keuzes maken en beleid

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst wil de gemeente

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

samen met ondernemers en inwoners in gesprek.

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over
mooie initiatieven in onze gemeente. Wilt u ook aan de slag

Aanmelden

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

Aanmelden kan bij Lidewij Kemp via l.kemp@d-bv.nl. Als

Samen doen! Doet u mee?

u vragen heeft, kunt u die ook mailen naar dit adres.

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
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