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Gft in de groene bak

Moeilijke brief? Laat het ons weten!

Mondkapjes en handschoenen

Wist u dat veel etensresten en groente- en fruitafval in

Op onze brieven vindt u voortaan een Heldere Taal sticker.

Draagt u op openbare plekken een wegwerp mond-

het restafval belanden? Deze horen in de groene bak

Daarmee roepen we u op om zich te melden, als u de brief

kapje of plastic handschoenen? Gooi deze dan na

thuis. U ontvangt bij deze nieuwsbrief een flyer met

niet begrijpt. Dat doet u door een e-mail te sturen naar

gebruik in de prullenbak. Zo voorkomt u dat deze in

uitgebreide informatie over het scheiden van gft-afval.

communicatie@roerdalen.nl.

het riool of in de natuur belanden.

uitgelicht

drie vragen aan Bram Schreurs over

Aanspreekpunt voor ondernemers in Roerdalen

De Petrusberg in Sint Odiliënberg

Goed nieuws voor ondernemers in Roerdalen. We hebben

slag willen, kunnen ze

een nieuwe contactpersoon voor ondernemers: Guido Rooy-

bijvoorbeeld meedoen

De Petrusberg wordt
gesloopt, vertel.

akkers. In dit artikel stelt hij zich aan u voor.

met het project Indu-

Wonen Limburg is bezig met de

Sym. Voor ondernemers

voorbereidingen van de sloop

Iedereen weet dat een goede relatie begint met een goed

die een nieuwe locatie

van De Petrusberg in Sint Odi-

gesprek. Daarom ga ik dus veel ‘de boer op’. Om onderne-

zoeken, is de Ontwik-

liënberg. Op deze plek komen

mers te ontmoeten en om te kijken wat we voor elkaar kun-

kelingsmaatschappij

31 nieuwe woningen: levens-

nen betekenen. Dit doe ik de komende tijd om te beginnen

Midden-Limburg (OML)

loopbestendige woningen en

bij de wat grotere organisaties in Roerdalen. Ook overleg ik

aan zet.

appartementen met een lift. Buurtbewoners konden

Groene beleving

de plannen.

met de verschillende ondernemersverenigingen.

tijdens twee digitale bijeenkomsten meedenken over

Gesprek

Verder ben ik betrok-

Tijdens een gesprek gaat het over wat er bij de ondernemer

ken bij de actuele ontwikkelingen in en om De Meinweg.

Hoe gaat het nu verder?

leeft en speelt. Zijn er plannen voor de toekomst? Welke in-

Hierbij kijk ik samen met de ondernemers vooral naar de eco-

Op korte termijn starten de eerste sloopwerkzaamheden.

vloed heeft corona op het bedrijf? Staat er een uitbreiding

nomische kansen. Waarbij de balans tussen natuurwaarden,

Wonen Limburg werkt de plannen verder uit. Daarna volgt

op de planning? Of wil de ondernemer aan de slag met bij-

recreatie en uiteraard brandveiligheid voorop staat. De uit-

de bestemmingsplanprocedure. De bestemming moet

voorbeeld innovatie, arbeidsmarkt of duurzaamheid? Mijn

daging is om meerwaarde en beleving te creëren voor onder-

worden aangepast van een maatschappelijke naar een

rol hierbij is vooral meedenken of verwijzen naar waar men

nemers, bezoekers en inwoners.

woonbestemming. Voordat de bouw van de woningen kan
starten, wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De start van

terecht kan. Ook breng ik mensen met elkaar in contact.

Meer informatie
Samenwerkingspartners

de bouw staat eind 2021 gepland.

Op onze website staat een rubriek voor ondernemers met

Vaak breng ik de ondernemers in contact met Keyport. Dit is

meer informatie. Bent u ondernemer en wilt u graag met mij

Waar vind ik meer informatie?

een regionaal samenwerkingsverband voor ondernemers, over-

in gesprek? U kunt mij bellen via 0475 538 888 of u kunt een

Op www.wonenlimburg.nl/petrusberg vindt u meer infor-

heid en onderwijs. Als ondernemers graag duurzamer aan de

e-mail sturen naar guido.rooyakkers@roerdalen.nl.

matie over de plannen voor deze locatie.

in beeld

actueel

Taalheld

Hoe herkent u een hennepkwekerij in uw buurt?

Jeroen Rosbender uit Melick is taalambassadeur. Hij kon lange tijd niet goed lezen en schrij-

Hennepkwekerijen veroorzaken niet alleen overlast, ze zijn ook levensgevaarlijk. Zo kan

ven. “Uiteindelijk ben ik weer naar school gegaan. Nu help ik anderen om de weg naar

er brand ontstaan door kortsluiting of waterschade. Een hennepkwekerij is niet alleen

school en de bibliotheek te vinden. Het taboe doorbreken is mijn missie. Ik vind het dan

gevaarlijk voor de eigenaar, maar voor de hele buurt. Criminelen die zich bezighouden

ook heel goed dat de gemeente werkt aan heldere taal met inwoners.”

met illegale hennep, gebruiken soms onderling veel geweld en intimidatie. Dit zorgt voor
een onveilige sfeer in de buurt.

Herkennen
U kunt een hennepkwekerij in uw buurt herkennen aan een aantal signalen. Denk aan
een vreemde geur of stroomstoringen. Of voortdurend fel brandend licht in een woning.
Meer informatie over het herkennen van hennepteelt vindt u op www.roerdalen.nl/
hennepkwekerij.

Melden
Denkt u dat er in uw buurt een hennepkwekerij is? Bel dan de politie via telefoonnummer
0900 8844. U kunt het ook melden bij Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl
of telefoonnummer 0800 70 00.
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drie vragen aan Mike Ummels over
uitgelicht

Inwoners ontwerpen hun
eigen huurhuis

Dorpspark Schepersheuvel
in Sint Odiliënberg

in beeld

Dorpshuizen

De schop is in de grond! Op de Bosweg in Montfort

Wat doet de
werkgroep Groen?

bouwt Wonen Limburg de komende tijd twintig

Er zijn verschillende werkgroepen

ben Montfort, Posterholt, Melick en Sint Odiliënberg

nieuwe huurwoningen. Toekomstige bewoners en

die meedenken over het nieuwe

inmiddels een dorpshuis. In december beslist de ge-

In onze dorpen is in de afgelopen jaren door inwoners, vrijwilligers en verenigingen veel bereikt. Zo heb-

andere geïnteresseerden dachten actief mee over de

dorpspark op de plek van de oude

meenteraad over dorpshuis de Harch in Herkenbosch.

plannen. Een mooi voorbeeld van Samen Doen!

voetbalvelden. In de werkgroep

In Vlodrop wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling

Groen zijn mensen uit Roerdalen

van een dorpshuis.

actief. Die adviseren over de groene
invulling van het hele dorpspark.

Hoe ziet het park er straks uit?
Het is de bedoeling dat het dorpspark verschillende functies
combineert. Zoals een evenemententerrein, trapveld en uitbreiding van Jong Nederland. Het park krijgt een open karakter. Bestaande bomen blijven staan en er is weinig traditioneel
hekwerk. Wilde kruiden, planten en bloemen krijgen de kans
om te groeien, dit is goed voor de biodiversiteit.

Inwoners denken mee

Hoe gaat het nu verder?

Op de Bosweg stonden twintig verouderde senio-

Leerlingen van het Citaverde College maken verschillende

renwoningen. Deze zijn inmiddels gesloopt. Wonen

ontwerpen voor het dorpspark. De werkgroep bekijkt of

Limburg en de gemeente nodigden inwoners uit

alle wensen hierin ook terugkomen. Wordt vervolgd dus!

om mee te denken over de invulling van de plek.
Samen met een stedenbouwkundige ontwikkelden
zij een uniek nieuwbouwplan. Een plan waar Mont-

actueel

samen duurzaam

Uw persoonsgegevens

Zuinig met energie

In september startte de bouw van de eerste tien

Wij houden de persoonsgegevens van onze inwoners bij in

Nelly Hamel uit Sint Odiliënberg leeft erg energiezui-

woningen. Dit zijn tijdelijke woningen waar bewo-

de Basisregistratie Personen. Denk aan de naam en het adres.

nig. Onlangs vroeg ze een adviesgesprek aan met

ners maximaal twee jaar kunnen wonen. De huizen

Wij delen deze ook met andere organisaties, zoals het Rijk

Duurzaam Roerdalen. ”Ik was benieuwd naar tips om

staan er niet langer dan tien jaar. De volledig elek-

en de Belastingdienst. Op www.overheid.nl kunt uw per-

nóg bewuster met energie om te gaan.”

trische woningen worden grotendeels in de fabriek

soonsgegevens bekijken en aanpassen. Ook kunt u bij ons

gemaakt. Ze hoeven ter plekke alleen nog maar te

een overzicht opvragen van de informatie die wij met andere

Adviesgesprek

fort trots op kan zijn.

Vernieuwend plan

worden opgebouwd. De eerste huurders krijgen

organisaties delen. Wilt u dat wij deze geheim houden,

Uit het gesprek bleek dat Nelly al

dit jaar al de sleutels. Verder komen er tien perma-

dan kunt u geheimhouding aanvragen. Meer informatie:

goed op weg is om op de energie-

nente gezinswoningen. De bouw hiervan start

www.roerdalen.nl/persoonsgegevens. Bellen kan ook.

kosten te besparen. “Dat vond ik
zó leuk om te horen! Uiteindelijk

volgend jaar.

samen duurzaam!

gaat het erom dat we samen werMeer informatie: www.wonenlimburg.nl

ken aan duurzaamheid. Daarom roep ik iedereen op

(zoek op bosweg Montfort).

een kleine bijdrage te leveren.” Voor het adviesgesprek
met Duurzaam Roerdalen maakte Nelly gebruik van het
tegoed voor energiebesparing in huis.

Samen doen

75 euro voor energiebesparing
Inwoners van Roerdalen kunnen 75 euro aanvragen

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

voor bijvoorbeeld LED-lampen, een slimme thermo-

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

staat of isolatiemateriaal. Ook een adviesgesprek is

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

mogelijk. Heeft u het tegoed nog niet aangevraagd?

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

Wees er dan snel bij. Er zijn al 850 aanvragen inge-

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

diend (van de 1.000). Meer informatie: www.duur-

Samen doen! Doet u mee?

zaamroerdalen.nl/voucher-duurzaam-roerdalen.
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