roerdalenbericht
gemeentenieuws • mei 2021

Online bijeenkomst

Club Special

Roerdalen in beweging

Tijdens een online bijeenkomst op woensdag 10 juni

Club Special is lekker sporten en bewegen voor kinderen en

Iedereen in Roerdalen aan het sporten of bewegen. In het

praten we over standplaatsen voor woonwagenbewoners

jongeren met een beperking. Club Special vindt elke donder-

beweegakkoord is dit uitgewerkt. Er is geld beschikbaar

in Roerdalen. Ook gaat het over de bouw en beschikbaar-

dag van 18.00 tot 19.00 uur plaats in De Roerparel in Sint

voor verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven

heid van huurwoningen. Wilt u meepraten? Meld u aan

Odiliënberg. Aanmelden of een gratis proefles aanvragen?

die bijdragen. Doe mee en blijf op de hoogte via de

via griffie@roerdalen.nl.

Stuur een e-mail naar info@bijzonderinbeweging.nl.

nieuwsbrief: www.roerdaleninbeweging.nl.

Naomie Jacobs
over de VoorzieningenWijzer

uitgelicht

drie vragen aan

Politiek, iets voor u? Ontdek het zelf!

midden in de Roerdalense samenleving, kunt u mensen

Wat is de
VoorzieningenWijzer?

met elkaar verbinden en gaat de toekomst van onze

Dat is een hulpmiddel waarmee

gemeente u aan het hart? Dan voelt u zich misschien thuis

u ziet of u geld kunt besparen,

In maart 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Staat u

in de lokale politiek. Tijdens de bijeenkomst ‘Politiek, iets

bijvoorbeeld op uw zorgverze-

voor u?’ op donderdag 17 juni leert u meer over het werk

kering of uw energiekosten.
Ook laat de VoorzieningenWij-

van raads- en commissieleden.

zer zien op welke toeslagen u

Programma

recht heeft. Iedereen met een laag inkomen kan gebruik

Burgemeester De Boer, griffie-medewerkers en een aantal

maken van de VoorzieningenWijzer.

raads- en commissieleden beantwoorden uw vragen over
een functie in de politiek. Zo krijgt u een goed beeld van

mooi om zaken voor elkaar te krijgen waar onze inwoners

Hoe gaat het in zijn werk?

wat raads- en commissiewerk inhoudt en waar u rekening

écht iets aan hebben. Daar word ik altijd blij van. Spreekt

Een medewerker van het Sociaal Team Roerdalen komt bij

mee moet houden. Ook vertellen we iets over de gemeente-

het u aan om ook een rol te spelen in dit politieke spel?

u langs. Samen neemt u uw vaste lasten door. De mede-

lijke organisatie. De avond is niet bedoeld voor politieke

Dan zie ik u graag op donderdag 17 juni!”

discussie of het bespreken van gemeentelijk beleid.

werker vult uw gegevens in de VoorzieningenWijzer in.
U krijgt direct te zien óf en hóe u kunt besparen. De

Aanmelden

medewerker helpt u met het aanvragen van toeslagen.

Raadslid aan het woord

De bijeenkomst ‘Politiek, iets voor u?’ begint op 17 juni om

Ook bij het overstappen naar een goedkopere zorgverze-

Gerrion van Elmpt is een van de raadsleden die op 17 juni

19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Aanmelden kan

kering of energieleverancier krijgt u meteen hulp.

uw vragen beantwoordt. “Het werk van een raadslid is

via e-mail: griffie@roerdalen.nl. Of bel de griffie via 0475

heel divers,” vertelt ze. “Daarom is het zo interessant en

538 888. Heeft u al vragen? Stel ze bij uw aanmelding.

Hoe kan ik mij aanmelden?

boeiend. U komt met veel mensen in contact! Het kost

Zo kunnen we de avond goed voorbereiden. Als u zich

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Stuur dan

natuurlijk tijd, maar u bent dan wel op de hoogte van veel

aanmeldt, laten wij u weten of de bijeenkomst in het

een e-mail naar sociaalteam@roerdalen.nl. Of bel met 0475

zaken die in Roerdalen spelen op politiek gebied. Het is

gemeentehuis is of digitaal via MS-Teams.

538 888 en vraag naar het Sociaal Team.
Naomie Jacobs werkt bij het Sociaal Team Roerdalen.

in beeld

actueel

Bandenspanning

De Huiskamer Plus – komt u ook?

Wilt u ook goedkoper en klimaatvriendelijker rijden? Zorg dan dat uw bandenspanning in

De Huiskamer Plus is een gezellige en ontspannen dagbesteding. Met allerlei leuke

orde is! Wethouder Jan Smits liet deze maand in Sint Odiliënberg zijn banden oppompen

activiteiten die worden afgestemd op de wensen van bezoekers. Denk aan kaarten,

door de medewerkers van Band op Spanning. Kijk op www.samendoensamenduurzaam.nl

handwerken of gymnastiekoefeningen doen. De vrijwilligers kunnen u ondersteunen als

voor meer tips om duurzamer te rijden.

u dat nodig heeft. Wilt u blijven eten? Ook dát kan.

Hoe werkt het?
Er is een Huiskamer Plus in Melick, Posterholt, Herkenbosch en Montfort. U kunt er een hele

dag of een dagdeel terecht. De Huiskamer Plus kost € 2,50 per keer. Als u mee wilt eten

betaalt u € 7,50 per keer. Kijk voor de openingstijden en contactgegevens voor aanmelding.
op www.roerdalen.nl/huiskamer-plus. Geen internet? Bel het Sociaal Team via 0475 538 888.
Wij sturen u dan een flyer toe met meer informatie.

Vervoer
Heeft u geen vervoer? De Wensbus Roerdalen kan u thuis ophalen en na uw bezoek aan
de Huiskamer Plus weer thuis brengen. U kunt de Wensbus bellen via 06 40 58 58 69.
Of kijk op www.wensbusroerdalen.nl.

drie vragen aan

Mariëtte Evers

uitgelicht

in beeld

Toekomst buitenbaden

Samenspel Montfort stimuleert
buitenspelen en ontmoeten

Waarom krijgt de
Wensbus een bijdrage uit
het VoordeBuurt Fonds?

Lekker zwemmen kan deze zomer in ’t Ploensjbad
in Vlodrop of bij ’t Sweeltje in Montfort. Of de

Het begon met een brief van Jens en Tijn aan de

Stichting Wensbus Roerdalen is

zwembaden ook volgend jaar open kunnen blijven, is

burgemeester. Zij vroegen om een skatepark in

een vrijwilligersinitiatief en volle-

afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. In Montfort

Montfort. ‘Skaten is gaaf en buiten spelen is gezond

dig afhankelijk van giften en subsidie. De Regiobank in Sint

werkt de werkgroep #Veerblievezwumme aan een

voor kinderen,’ schreven ze. Ze kregen een compliment

Odiliënberg heeft ons voorgedragen bij het VoordeBuurt

reddingplan. In Vlodrop is het zwembad onderdeel

voor hun initiatief én hulp van de gemeente. Intussen

Fonds van het Oranjefonds. We krijgen dit jaar een bedrag

van een burgerinitiatief rondom het Dorpshuis/

is een groeiende groep inwoners aangehaakt. Die

van 4.000 euro. Daarmee zijn we er nog niet.

nieuwe basisschool. Dit najaar wordt bekend of de

gaat niet alleen aan de slag met een skatebaan, maar
met alle speelplekken in het dorp.

gemeenteraad akkoord gaat met de plannen.

Waarom is de Wensbus zo belangrijk?
De Wensbus is een uitkomst voor mensen die niet zelfstandig
kunnen reizen. Maar het is méér dan een vervoermiddel:
het zorgt ervoor dat mensen weer kunnen meedoen in de
maatschappij. Met de Wensbus gaan we eenzaamheid tegen.

Hoe kan ik helpen?
Uw bijdrage, klein of groot, helpt ons de Wensbus te laten rijden. Doneren kan tot en met 14 juni 2021 via www.voordebuurtfonds.nl/project/de-wensbus-verbindt-roerdalen. Kunt u
zelf niet digitaal doneren? Vraag een familielid om u te helpen.
Mariëtte Evers is initiatiefneemster van het
project VoordeBuurt Fonds Wensbus Roerdalen

Samen Doen!
Buiten spelen, bewegen en ontmoeten in het hele dorp

actueel

samen duurzaam

aantrekkelijk maken. Dat staat centraal. Het dorp voert

Gratis groene zakken voor zwerfafval

Haal winst uit
uw woning!

zelf de regie over de plannen. Hiervoor is de stichting
Samenspel Montfort opgericht. Deze stichting is in

Verzamelt u zwerfafval? Dan hebben wij goed nieuws. Bij

gesprek met verenigingen, sportaccommodaties, de

de gemeenteloods kunt u voortaan gratis zakken van

Wilt u uw huis verduurzamen?

basisschool en andere belanghebbenden.

Nederland Schoon ophalen. Deze groene zakken zijn

Bijvoorbeeld met zonnepanelen, HR ++-glas, een

speciaal voor zwerfafval. U kunt bellen naar 0475 534 423

hybride warmtepomp of isolatie? Dan kunt u flink op

Ideeën en wensen

en een afspraak maken om ze op te halen in Melick. Volle

uw energiekosten besparen. Wij willen u hierbij helpen.

In de maand juni inventariseert Samenspel Montfort

zakken kunt u neerzetten bij de openbare prullenbakken.

Daarom kunt u binnenkort meedoen met een advies- en

de ideeën en wensen in het dorp. Die vormen straks de

U kunt de locatie doorgeven via Fixi. Dat doet u via de app

inkoopactie van gemeente Roerdalen, Coöperatie Duur-

basis voor de plannen: uitnodigende speel-, beweeg-

of onze website roerdalen.nl/overlast-en-onderhoud-buiten.

zaam Roerdalen en de organisatie Winst uit je woning.

en ontmoetingsplekken voor jong en oud. U kunt een

Bedankt voor uw inzet!

vragenlijst invullen op www.samenspelmontfort.nl

Advies- en inkoopactie

of op de Facebook- of Instagrampagina van Samenspel

Medio juni ontvangen alle woningeigenaren een brief

Montfort. Geen internet? Haal een vragenlijst op

met informatie over de advies- en inkoopactie. Tijdens

bij Coop Supermarkt, het Dorpshuis of Slagerij

de actie koopt een grote groep inwoners gezamenlijk

Smeets in Montfort. Dat kan vanaf 1 juni.

duurzame maatregelen in. Daardoor zijn de prijzen

Hulp gezocht

uitvoeren, voldoen aan strenge voorwaarden op het

scherp. De bedrijven die de duurzame maatregelen

Samen doen

gebied van kwaliteit, service en garantie.

met de communicatie, de aanleg, het beheer of on-

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

Zó doet u mee

derhoud van de plekken. Of helpen bij het bedenken

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

In de brief leest u hoe u mee kunt doen met de

of organiseren van een leuke activiteit. Misschien

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

actie. U kunt zich tot 15 augustus gratis en vrijblijvend

Samenspel Montfort is blij met uw hulp en ondersteuning, in welke vorm dan ook. U kunt meehelpen

heeft u zelf nog een suggestie? Laat het ons

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

inschrijven. Wij hopen dat de advies- en inkoopactie u

weten. Wilt u meehelpen? Stuur dan een e-mail naar

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

op weg helpt naar een lagere energierekening en een

info@samenspelmontfort.nl.

Samen doen! Doet u mee?

duurzame toekomst!

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.

