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Begeleid bewegen

Aanspreekpunt ondernemers

Voorkom identiteitsfraude

Heeft uw partner of familielid (beginnende) dementie of

Bent u ondernemer? En heeft u plannen of vragen die u met

Bij identiteitsfraude maakt iemand anders gebruik

andere geheugenproblemen? En vindt hij of zij het leuk om

de gemeente wilt delen? Hiervoor kunt u contact opnemen

van uw identiteitsgegevens. Met een kopie van uw

sportief te bewegen? Kom dan vanaf 12 januari samen naar

met Guido Rooyakkers. Hij is het aanspreekpunt voor

identiteitsbewijs kan bijvoorbeeld iemand anders een

‘Begeleid bewegen bij geheugenproblemen’. Interesse? Bel

de ondernemers in Roerdalen. U kunt hem bellen via het

lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten.

dan met Marjo van de Venne: 06 18 81 80 15

Servicepunt Roerdalen: 0475 538 888.

Geef dit dus nooit zomaar af!

uitgelicht

drie vragen aan opbouwwerker

We blijven bouwen in Roerdalen

Twan Geelen

de indruk dat we in Roerdalen geen huizen meer bouwen.

Het Sociaal Team zoekt
vrijwilligers, vertel!

Wie door Roerdalen rijdt, ziet aan het aantal bouwplaat-

Dinsdag 7 december is de dag

sen dat dit niet klopt. Er is een verschil tussen de korte en

van de vrijwilliger. Daarom gaan

Een krantenartikel over woningbouw in Roerdalen geeft

we die week op zoek naar men-

lange termijn. In dit artikel kunt u hierover meer lezen.

sen die iets voor een ander wilWethouder Jan Smits: “Natuurlijk blijven we in deze over-

len doen. Dat kan op allerlei

spannen woningmarkt inzetten op bouwen. Onze voorkeur

manieren. Waar bent u goed in,

gaat uit naar inbreiding: bouwen in de dorpen zelf. Hier is

waar ligt uw passie of wat maakt u blij? Dát kunt u gebrui-

nog voldoende ruimte. Starterswoningen, seniorenwonin-

ken om iets voor een ander te betekenen. Dat hoeft niet

gen en appartementen met een lift hebben hierbij de voor-

elke week, af en toe een uurtje is ook prima.

keur. Ook naar sociale huurwoningen is veel vraag.

Leuk! Wat moet ik doen?
Aantallen

langer thuis wonen. Voor mantelzorgers is een bijgebouw in

Heeft u interesse? Kom dan in de week van 7 december

Sinds 2018 zijn er in Roerdalen 242 woningen gebouwd. Op dit

de tuin mogelijk als er een indicatie vanuit de Wmo is. Of dit

een keer langs op een spreekuur van het Sociaal Team. We

moment staan er meer dan 350 woningen op de planvoorraad-

ook al kan voordat er sprake is van mantelzorg zoeken we nu

drinken dan samen een kopje koffie of thee met wat lek-

lijst. Hierop staan alle woningen waar de gemeente in principe

op verzoek van de gemeenteraad uit.

kers en praten over uw wensen en ideeën.

Lange termijn

Waar vind ik het Sociaal Team?

aantallen voor ieder dorp: Herkenbosch 38, Melick 87, Montfort

Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de lange termijn.

Onze spreekuren zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

64, Posterholt 40, Sint Odiliënberg 76 en Vlodrop 63.

Of we het dan hebben over 2040 of over 2050 weet ik niet.

Hoe laat en waar leest u op www.roerdalen.nl/sociaal-

mee akkoord is. De woningen zijn in aanbouw of worden de
komende jaren gebouwd. Het gaat hierbij om de volgende

Maar het is belangrijk om op tijd te reageren op nieuwe ont-

team-roerdalen. U kunt ook bellen: 0475 538 888. Of stuur

Doorstroom

wikkelingen. Dan kan het zijn dat je op een gegeven moment

een e-mail naar sociaalteam@roerdalen.nl.

We proberen op verschillende manieren vraag en aanbod te

minder of niet meer gaat bouwen. Leegstand is een probleem

sturen. Vooral de doorstroom is een probleem. Ouderen blijven

dat we moeten zien te voorkomen.”

in beeld

actueel

Werk aan Leropperweg in volle gang

Veranderingen afvalinzameling

Tot juli 2022 werkt aannemer Heijmans in opdracht van de gemeente aan de Leropperweg.

In januari verandert de manier waarop het afval wordt ingezameld. In dit artikel leest u

Wilt u op de hoogte blijven van het werk aan deze weg? Download dan de Heijmans Bouw-

meer over de ophaaldagen in 2022 en de nieuwe afvalpas.

App. Of kijk op www.roerdalen.nl/leropperweg.

Ophaaldagen 2022
Eind december krijgt u de afvalkalender in uw brievenbus. Daarop vindt u de ophaaldagen
voor 2022. Het is mogelijk dat deze afwijken van de huidige ophaaldagen. Alle inzamelroutes worden namelijk opnieuw ingedeeld. In week 52 van 2021 vervalt de inzameling van
gft. In plaats hiervan kunt u deze week nog een keer extra uw restafval aan de weg zetten.

Afvalpas
Ook krijgt u in december een afvalpas. Daarmee kunt u vanaf volgend jaar tegen betaling
een inworp doen in een ondergrondse restafvalcontainer in de gemeente. Ieder dorp krijgt
een ondergrondse afvalcontainer. U vindt de locaties van de ondergrondse containers eind
december op www.mijnafvalwijzer.nl en in het dorpsblad.
Wilt u meer weten over de nieuwe manier van afvalinzameling?
Kijk dan op www.roerdalen.nl/afval2022.

drie vragen aan
uitgelicht

Annemieke Drohm

in beeld

Samen Scheiden

Samen aan de slag voor
zwembad ’t Sweeltje

Wat is KWIEK
beweegroute Posterholt?

Monique van den Hombergh uit Herkenbosch werd

De KWIEK Beweegroute wordt een

zich steeds meer bewust van de afvalhoop die ze pro-

Om het buitenbad in Montfort open te houden, maakte

wandel- en beweegroute van 1,3

duceert. Samen met haar man en twee kinderen be-

de werkgroep #Veer blieve zwumme een reddingsplan.

kilometer in het centrum van

sloot ze beter te gaan scheiden. “We hebben steeds

De gemeenteraad gaf op basis hiervan groen licht voor

Posterholt. De route biedt leuke

minder restafval over. We gaan onze grijze container

een proefjaar in 2022. Is het haalbaar om het zwembad

extra beweegopdrachten. Zo traint

van 240 liter nu omwisselen voor een container van 140

volgend jaar te ‘runnen’ met vrijwilligers?

u al wandelend uw balans, kracht,

liter. En over een paar maanden kijken we of we deze

mobiliteit en uithoudingsvermogen. Bijvoorbeeld door te

weer kunnen omruilen voor een kleiner formaat.” Lees

Werkgroepen

slalommen om paaltjes of hoog te reiken bij een lantaarn-

Monique’s hele verhaal op www.roerdalen.nl.

Anouk Kersten is een van de initiatiefnemers. “Ons

paal. Hierbij maakt u gebruik van allerlei straatmeubilair.

plan is simpel: minder kosten en meer inkomsten,”

Meer informatie vindt u op www.kwiekbeweegroute.nl.

zegt zij. “Het is belangrijk dat we genoeg vrijwilligers vinden. We hebben vier werkgroepen: Groen,

Voor wie is de KWIEK beweegroute?

Zwembad/Techniek, Kassa/Catering en Communica-

Voor jong en oud! Met de KWIEK beweegroute kan iedereen

tie/Activiteiten. Dit zorgt voor een duidelijke taak-

die fit wil blijven verantwoord bewegen. Zelfstandig of met

verdeling. Iedere groep krijgt een aanspreekpunt.”

begeleiding. Als alles lukt, is de route begin 2022 klaar.

Vaste klusdag

Wie zijn de initiatiefnemers?

“Op maandag 1 november hebben we ons plan ge-

Het idee komt van de vrijwilligers van speeltuin ’t Vinkenès.

deeld tijdens een bijeenkomst. We vroegen de deel-

Zij benaderden allereerst de gemeente Roerdalen. De

nemers naar hun ideeën voor ’t Sweeltje,” vertelt

Zorggroep, De Postaert, Fysiotherapie Posterholt, De Beuk,

Anouk. “Er werden flink wat ‘geeltjes’ geplakt met

Natuurlijk!Postert en het Beweegakkoord sloten ook aan.

grote en kleine acties. Die gaan we nu uitwerken. We

Annemieke Drohm is initiatiefneemster.

bekijken of een vaste dag om te klussen handig is. Bij-

E-mail: annemiekedrohm@gmail.com.

samen scheiden!

voorbeeld een ‘Doenderdag’. Wie tijd heeft komt klussen en als het een keer niet lukt, is dat ook prima.”

Samen Doen

actueel

samen duurzaam

Stoeptegel los? Meld het met Fixi

Subsidie voor elektrische auto’s

Ook Joost Marx is betrokken bij de werkgroep. ”We
willen graag dat de vrijwilligers straks zelf aan de

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

Gaat u in 2022 een elektrische auto

slag gaan met verbeteracties. Iedereen kent vervol-

beeld over een beschadigd verkeersbord, overhangende tak-

kopen? Dan kunt u daar subsidie

gens wel weer iemand die met een klus kan helpen.

ken of zwerfafval? Dan gebruikt u hiervoor de app Fixi.

voor aanvragen.

Met de app Fixi kunt u eenvoudig een melding via uw mobiele

Meer subsidie

Een broer met een kettingzaag of een ondernemer
die wel raad weet met de scheve stoeptegels.”

telefoon doorgeven. U kunt ook via onze website een melding

Elektrisch autorijden is goed voor het

Keuzes maken

doen www.roerdalen.nl/fixi. Of geef uw melding telefonisch

milieu. Dat komt omdat elektrische auto’s geen CO2 uit-

Anouk en Joost: “Ons budget is niet zo groot. We

aan ons door via 0475 538 888. Onze teams pakken uw melding

stoten. De Nederlandse overheid wil het gebruik van

moeten dus goede keuzes maken en vooral niet te

zo snel mogelijk op.

veel hooi op onze vork nemen. Maar wij hebben er

elektrische auto’s stimuleren. Daarom komt in 2022 opnieuw subsidiegeld beschikbaar voor het kopen van

alle vertrouwen in dat we steun krijgen uit Montfort.

elektrische auto’s. Schaft u volgend jaar een nieuwe

En dat we kunnen blijven zwemmen! Wie mee wil

elektrische auto aan? Dan kunt u daar 3.550 euro subsi-

doen kan zich melden via meedoen@sweeltje.nl.”

die voor krijgen. Koopt u een tweedehandsauto? Dan
kunt u 2.000 euro subsidie aanvragen.

Samen Doen

Vraag subsidie aan
U kunt vanaf 1 januari 2022 een aanvraag doen via

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp. Wees

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

er wel op tijd bij. Afgelopen jaar was de subsidiepot

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

snel leeg. Heeft u op eigen grond geen plek om uw

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

auto op te laden? Vraag dan gratis een openbare laad-

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

paal aan bij u in de buurt. Op www.samendoensamen-

Samen Doen! Doet u mee?

duurzaam.nl leest u hoe u dat doet.

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.

