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Meld het met Fixi

Recente pasfoto

RoerdalenBericht Online

Losse stoeptegel? Beschadigd verkeersbord? Overhan-

Heeft u een pasfoto nodig voor het vernieuwen van uw

Op de hoogte blijven van het nieuws uit Roerdalen? Meld u

gende takken? Meld het via de app Fixi! In Fixi kunt u de

paspoort, rijbewijs of een ander document? Zorg dan dat

dan aan voor de digitale nieuwsbrief Roerdalenbericht

actuele status van uw melding altijd en overal volgen. U

deze pasfoto niet ouder is dan zes maanden. Wij kunnen

Online. Iedere donderdag ontvangt u de nieuwsbrief via uw

downloadt Fixi in de Appstore of de Google Playstore.

uw aanvraag anders niet in behandeling nemen.

e-mail. U schrijft zich in via www.roerdalen.nl/nieuws.

uitgelicht

drie vragen aan

Samen werken aan een gezond Roerdalen

wijkverpleegkundige Riekie Paas

draagt allemaal bij aan een goede lichamelijke en geestelijke

Wat kan een
wijkverpleegkundige
voor mij betekenen?

gezondheid. In Roerdalen zetten we ons in voor de gezond-

Een van onze taken is bekijken

Gezond eten, genoeg ontspannen, lekker bewegen, een
fijne leefomgeving en meedoen in de maatschappij. Het

heid en het kleine geluk van onze inwoners. Dat doen we

hoe u zo lang mogelijk op een

op een aantal manieren. In dit artikel leest u er meer over.

veilige manier zelfstandig kunt

Roerdalen in beweging

we natuurlijk samen met u. De

blijven wonen en leven. Dat doen
wijkverpleegkundigen van het Sociaal Team denken graag

Lekker sporten en bewegen is belangrijk voor jong en oud.
Het is gezond, het maakt gelukkig en brengt mensen

met u mee over wat u daarvoor nodig heeft. Een eenvoudig

samen. Maar niet iedereen beweegt genoeg. Daarom is er in

hulpmiddel kan uw dagelijkse leven al gemakkelijker maken.

Roerdalen een Beweegakkoord. Hierin staan afspraken om

dit te bereiken is er een Gezondheidsnota en werken we

samen Roerdalen in beweging te krijgen. Ook wordt het

samen aan gezondheid. U leest er meer over op onze website:

Welke hulpmiddelen zijn dat?

veelzijdige sport- en bewegingsaanbod in beeld gebracht.

www.roerdalen.nl/lekker-in-je-vel.

Denk aan de Druppelbril waarmee u uw ogen gemakkelijker

beschikbaar voor initiateven. Samen sporten en bewegen

De keuze is reuze

moment aanreikt. Er zijn hulpmiddelen waarmee u steun-

houdt onze verenigingen vitaal. U vindt het Beweegakkoord

Veel kinderen vinden sporten en bewegen leuk. Het vinden van

kousen eenvoudiger kunt aantrekken. En er is zorgrobot

op www.roerdalen.nl/beweegakkoord.

de juiste sport is soms lastig. Daarom krijgen alle kinderen uit

Tessa die u bijvoorbeeld eraan kan herinneren dat u medi-

de groepen 6, 7 en 8 in Roerdalen een uitnodiging om een

cijnen moet innemen.

druppelt. Of de Medido die medicijnen op het juiste

Een kernteam werkt hieraan en er is een flinke pot subsidie

Lekker in je vel

SportAnalytik-test te doen. SportAnalytik onderzoekt met een-

In Roerdalen willen we dat iedereen lekker in zijn vel zit. Door

voudige tests bijvoorbeeld de coördinatie, snelheid, kracht en

Hoe kan ik jullie bereiken?

bijvoorbeeld te sporten, bewegen en gezond eten te eten.

het uithoudingsvermogen. Elk kind krijgt daarna een rapportje.

Dat kan via telefoonnummer 0475 538 888. Vraag naar het

Maar ook een fijne buurt om te wonen en een goed contact

Daarin staan de resulaten en een advies over de sporten die

Sociaal Team Roerdalen. Mailen kan ook: sociaalteam@

met vrienden en familie zorgen ervoor dat u zich goed voelt.

goed bij hem of haar passen. Bij de meeste verenigingen in

roerdalen.nl. Of kom langs tijdens het spreekuur. Voor meer

Het gaat om gezondheid bekeken vanuit een brede blik. Om

Roerdalen zijn proeflessen mogelijk. Maak er gebruik van.

informatie kunt u terecht op www.roerdalen.nl/sociaal-team.

in beeld

actueel

Let op: jonge dieren in bos en veld!

Samen zorgen voor schoon drinkwater

Van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen. Dat betekent veel kwetsbare, jonge dieren in

Schoon water is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Schadelijke stoffen in het

het bos en veld. Blijf op de paden, houd uw hond aan de lijn en laat geen afval achter.

riool vervuilen beken, rivieren en het grondwater en verslechteren de waterkwaliteit.
Gelukkig kan iedereen een bijdrage leveren aan schoon en gezond water.

Chemicaliën
Medicijnen, vet, verf en andere chemicalën horen niet in het toilet, de gootsteen of in de straatput. Ook als u uw auto op straat wast, komen allerlei schadelijke stoffen via het riool in het
milieu terecht. Lever verfresten, medicijnen en andere schadelijke stoffen gescheiden in bij de
chemokar of de milieustraat. Laat uw auto wassen in een wasstraat. Het water wordt daar
hergebruikt en het (straat)vuil, zeep en rubberresten worden eruit gefilterd.

Restafval
Billendoekjes, tampons, poetsdoekjes, mondkapjes en plastic handschoenen zorgen voor verstoppingen in toiletten, rioolbuizen en
zuiveringsinstallaties. Gooi ze bij het restafval. Kijk voor meer
informatie op www.waterklaar.nl.

Drie vragen aan Truus Theunissen over
uitgelicht

herinrichting Kloosterhof Posterholt

Blogs: schrijven over
Samen Doen

Waarom wordt Kloosterhof opnieuw ingericht?
De gemeente vernieuwt de Hoofd-

in beeld

Op weg naar een
schoner Roerdalen
Raf en Sten van de Port uit Melick helpen de natuur

Wist u dat we in Roerdalen samen bloggen? We

straat in Posterholt. Er wordt ook

graag een handje door zwerfafval op te ruimen.

willen namelijk beter zichtbaar maken wat er alle-

een aantal bijzondere plekken

Moeder Caroline regelde daarom prikstokken en

maal voor moois gebeurt in onze dorpen. Dit doen

langs de weg aangepakt, waaron-

afvalzakhouders bij de gemeente. Samen maakten

we vanuit de persoonlijke ervaring van inwoners

der Kloosterhof. De gemeente

ze Roerdalen weer een beetje schoner. Dankjewel,

en medewerkers.

heeft het eerste ontwerp gemaakt.

Raf en Sten, wij vinden dit een geweldig initiatief!

De bewoners van Kloosterhof, onder

Verhalen van inwoners

wie ikzelf, konden daarna aangeven wat ze graag wilden.

Ook meehelpen? Laat het ons weten via samendoen@roerdalen.nl. U kunt bij ons prikstokken en
afvalzakhouders lenen.

We publiceren regelmatig nieuwe blogs op onze
website die zijn geschreven door inwoners. Zij heb-

Wat gaat er gebeuren?

ben hiervoor een speciale training gevolgd. Victor

De hoogteverschillen in de tuin verdwijnen. Er komen drie

van Hooijdonk schreef bijvoorbeeld over het Be-

bankjes. Hier kunnen we bij mooi weer lekker van de zon

weegakkoord en het nieuwe subsidiebeleid. Allebei

genieten. Twee banken worden bij het pleintje met de

onderwerpen waar hij als vrijwilliger bij betrokken

torenspits geplaatst, de derde bank langs een pad. De fruit-

is. En Anneke Veelen vertelde in haar blog over de

bomen uit het eerste ontwerp komen er niet. We denken dat

ontwikkeling van speeltuin 't Vinkenès in Poster-

die overlast geven, bijvoorbeeld in de vorm van wespen. Er

holt. Afgelopen zomer ging schaapsherder Bennie

komt nu ander groen.

Vaassen in zijn blog in op het herstel van de natuur
na de brand op De Meinweg.

Hoe ziet de aansluiting met de Hoofdstraat eruit?
Er komt een trap én een rolstoelpad. Zo kan iedereen

Medewerkers aan het woord

straks veilig de Hoofdstraat bereiken, ook de bewoners die

Ook medewerkers van de gemeente schrijven

niet zo mobiel zijn.

blogs. Zij delen zo op welke manier zij bijdragen
aan het kleine geluk en Samen Doen in Roerdalen.
Iris Donkers vertelde in haar blog bijvoorbeeld over
de gesprekken die zij met inwoners voerde over het
sociaal beleid. En Laurens Bijl ging in op de voor-

actueel

samen duurzaam

Beeldvormende bijeenkomst:
een nieuwe manier van vergaderen

Warmer huis, lagere kosten

en nadelen van de vele bomen in Roerdalen.

Veel huizen zijn nog niet goed geïsoleerd. Door het
De gemeenteraad wil belangrijke onderwerpen voor de

isoleren van uw dak, spouwmuur of vloer, gaat er

Meer informatie

raadsvergaderingen bespreken met inwoners, specialisten en

minder warmte verloren. Dit ziet u meteen terug op

U vindt alle blogs op www.roerdalen.nl/blogs en

medewerkers. Dat doet ze in de Beeldvormende bijeenkomst.

uw energierekening.

soms als er plek is in de dorpsbladen. Weet u een

Deze nieuwe manier van vergaderen helpt in een goede

interessant onderwerp of lijkt het u leuk om geïn-

voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering. U bent van

Vraag subsidie aan

terviewd te worden? Laat het ons dan weten via

harte welkom mee te doen! Op onze website leest u hoe

Uiteraard brengt isoleren kosten met zich mee. Maar

communicatie@roerdalen.nl of (0475) 538 888. We

het werkt: www.roerdalen.nl/beeldvormende-bijeenkomst.

misschien komt u in aanmerking voor subsidie. Laat u

zijn altijd op zoek naar interessante verhalen.

De uitnodiging voor de bijeenkomsten vindt u op Facebook

minstens twee isolatiemaatregelen uitvoeren? Of schaft

en in de dorpsbladen.

u naast een isolatiemaatregel een zonneboiler of warmtepomp aan? Dan kunt u een aanvraag doen voor de ISDE-subsidie.

Voordelig lenen
Wilt u uw huis duurzamer maken,
dan kunt u ook een beroep doen op

Samen doen

de regeling Duurzaam Thuis van de
Provincie Limburg. U sluit dan een lening af tegen een

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

voordelige rente. De energiekosten die u vervolgens be-

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

spaart, zijn hoger dan de rente die u betaalt. U gaat er

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

dus direct op vooruit. Zowel woningeigenaren als huur-

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

ders komen in aanmerking.

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

Meer informatie over subsidies en leningen:

Samen doen! Doet u mee?

www.samendoensamenduurzaam.nl.

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.

