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Vragen over corona?

Voorkom brand in de natuur

Bijeenkomsten sportakkoord

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook in Roerdalen.

Vanwege het Coronavirus vragen we u zoveel mogelijk

Vanwege het Coronavirus kunnen de bijeenkomsten over

Op onze website hebben we belangrijke informatie

thuis te blijven. Wilt u toch even een ommetje maken? Let

het sportakkoord niet doorgaan. Maar u kunt wel digitaal

over het Coronavirus voor u op een rij gezet. Kijk op

dan op in de natuur! Omdat het zo droog is, is de kans op

meedenken over hoe we sport en bewegen in Roerdalen

www.roerdalen.nl/corona en blijf op de hoogte!

een natuurbrand groter.

kunnen stimuleren. Kijk op www.roerdalen.nl/sportakkoord.

uitgelicht

drie vragen aan Sjoerd van Eck over

Bestrijding eikenprocessierups begonnen

vragenlijst Omgevingsvisie

vlinder. Deze rups maakt nesten in of vlakbij eiken, vaak

Wat is een
omgevingsvisie?

aan de zonnige kant van de boom. De brandharen van de

Hoe kunnen we er samen voor

rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken bij men-

zorgen dat Roerdalen ook in

De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessie-

sen en dieren. Daarom bestrijden gemeenten in heel Ne-

2050 een fijne plek is om te

derland de rups. Dat gebeurt ook in Roerdalen.

wonen? En wat moeten we daar

Vernevelen

de omgevingsvisie. We willen

nu al voor doen? Daarover gaat
Elk voorjaar bestrijden we de rups. Daar beginnen we mee

graag samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en

zodra de bomen goed in het blad zitten. We vernevelen

bezoekers naar de toekomst kijken.

een biologisch afbreekbaar middel in de eiken. Voor mensen en dieren is dat niet schadelijk. Ook de natuurlijke vij-

Hoe kan ik meedenken?

anden van de rups zijn niet gevoelig voor dit middel. Denk

Waarop bent u trots in Roerdalen? En wat kan er beter?

aan sluipwespen- en vliegen, bijen en mijten. We bestrijden

als u niet in de buurt van een nest bent geweest. Dat komt

Wat vindt u u belangrijk voor de toekomst? Laat het

de rups niet in tuinen of bij bedrijven. Hiervoor kunt u een

doordat brandharen door de wind worden meegevoerd.

ons weten door een korte vragenlijst in te vullen op

deskundig bedrijf inhuren.

De brandharen zijn met het blote oog niet te zien.

www.roerdalen.nl/visie-op-roerdalen. We verloten onder

Gezondheidsklachten

Wat kunt u doen?

inwisselen bij een ondernemer in Roerdalen. Onder

De rups is moeilijk te bestrijden. Het is onmogelijk om alle

U kunt gezondheidsklachten deels voorkomen. Draag bijvoor-

deelnemers die een foto meesturen, verloten we een extra

nesten weg te halen. Daarom zal er later dit voorjaar en in

beeld bedekkende kleding als u in een natuurgebied bent

Geluksbon.

de (vroege) zomer toch overlast zijn. Denk hierbij aan hui-

waar de rups voorkomt. Zit de rups in uw tuin? Laat kinderen

deelnemers drie Geluksbonnen van € 50,-. Die kunt u

dirritatie zoals bultjes, blaasjes of roodheid. Ook kortade-

dan niet op het gazon spelen en dek de zandbak af. Kleding

Hoe gaat het verder?

migheid, kriebelhoest, misselijkheid, rode of ontstoken

waarin brandharen zitten kunt u het best op 60 graden

Met uw inbreng maken we de omgevingsvisie. Een

ogen en koorts komen voor. U kunt zelfs klachten krijgen

wassen. Meer informatie staat op www.ggdlimburgnoord.n

concept moet eind 2020 klaar zijn. Meer leest u op
www.roerdalen.nl/visie-op-roerdalen.

in beeld

actueel

Kaartje Klein geluk

Roerdalen Samen!

De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Kent u iemand die het in deze tijd extra moeilijk

Door het coronavirus zitten veel kwetsbare mensen en ouderen alleen binnen. Anderen

heeft? En die u een hart onder de riem wilt steken? Neem gratis een Klein Geluk-kaartje mee uit

zijn juist hard aan het werk. In deze moeilijke tijd willen wij er voor elkaar zijn. Kunt u

de supermarkt in uw dorp en stuur het hem of haar. Klein geluk wordt

wel wat hulp gebruiken? Of wilt u anderen helpen? Word dan lid van de Facebookgroep

groter als je het deelt!

Roerdalen Samen of bel het Sociaal Team.

Facebook
In heel Roerdalen ontstaan mooie initiatieven om elkaar te helpen. Denk aan boodschappen
doen voor ouderen. In de Facebookgroep Roerdalen Samen komen vraag en aanbod samen.

Klein geluk wordt
groter als je het deelt

Luister- en hulplijn
Heeft u een (hulp) vraag of behoefte aan een luisterend oor? Bel dan met het Sociaal
Team Roerdalen via (0475) 538 888. Dat kan maandag tot en met donderdag van 10.00
tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bent u mantelzorger en wilt u uw verhaal
even kwijt of uw zorgen delen? Neem dan contact op met Björn Maessen van het Steunpunt Mantelzorg via 06 52 66 95 65. Mailen mag ook: bjornmaessen@proteion.nl.

samen duurzaam!

Foto: Gerrit van Harreveld

drie vragen aan Jan Schreurs over
uitgelicht

Samen Doen, Samen Duurzaam

de voucher voor energiebesparing

in beeld

Zelf aan de slag
Waarom deze actie?

Samen zorgen we ervoor dat Roerdalen duurzaam,

Vaak denken mensen dat het duur

Marian Nijpjes uit Sint Odiliënberg bracht haar ener-

groen en schoon blijft. Gemeente, inwoners, onderne-

en ingrijpend is om je woning

gierekening flink omlaag. “Zonnepanelen maakten

mers en verenigingen, samen maken we het verschil!

duurzamer te maken. Maar kleine

een groot verschil. Maar ik heb ook de verwarmings-

Via de campagne ‘Samen Doen, Samen Duurzaam’ wil-

energiebesparende maatregelen

buizen geïsoleerd en naden en kieren dichtgemaakt.

len we u inspireren om duurzame keuzes te maken.

Iedereen in actie
Gemeente Roerdalen heeft een actieplan Duurzame

zijn niet duur en leveren zelfs geld

Zo gaat er minder warmte verloren. Kleine verande-

op. Om inwoners hierbij te helpen,

ringen hebben dus een groot effect!”

is Coöperatie Duurzaam Roerdalen
samen met gemeente Roerdalen een actie voor energiebe-

Energie opgesteld, boordevol maatregelen om ener-

sparing gestart: profiteer van maximaal € 75 om je woning

gie te besparen én schone energie op te wekken.

te verduurzamen.

Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op gebouwen
of aan nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s. Maar

Waar is de actie voor bedoeld?

we kunnen klimaatverandering alleen tegengaan als

Het tegoed kan worden aangevraagd voor kleine energie-

iedereen in actie komt. Iedereen kan iets doen!

besparende maatregelen in huis. Denk aan radiatorfolie,

Campagne

besparende douchekop. Het tegoed geldt ook voor advies

Via de campagne ‘Samen doen, samen duurzaam!’

over energiebesparing, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

tochtstrippen, ledlampen, isolatiemateriaal of een water-

geven we u tips om zelf aan de slag te gaan. Thuis,
op het werk én onderweg. Ook brengen we goede

Hoe werkt het?

voorbeelden uit onze gemeente onder de aandacht.

De actie is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Roer-

Want goed voorbeeld doet volgen! We doen dit

dalen. Maximaal 1.000 huishoudens kunnen meedoen. De actie

onder andere via de nieuwe website www.samen-

loopt tot eind 2020. Voor meer informatie en aanmelden kijkt

doensamenduurzaam.nl. Ook op de Facebookpagina

u op www.duurzaamroerdalen.nl/voucher-duurzaam-roerdalen.

van de gemeente Roerdalen besteden we regelmatig
aandacht aan duurzaamheid.

Acties in Roerdalen

actueel

Ook op grotere schaal zijn er al allerlei initiatieven. Zo

Website helpt u op weg

zijn we in Melick de pilot Melick Duurzaam gestart. Inwoners kunnen aangeven wat zij nodig hebben om

samendoensamenduurzaam.nl

Samen op weg naar een duurzaam Roerdalen! De

met duurzaamheid aan de slag te gaan. Wij helpen hen

nieuwe website www.samendoensamenduurzaam.nl

hier vervolgens mee. Helaas ligt deze pilot op dit mo-

helpt u op weg. De website is onderdeel van de

ment stil vanwege het Coronavirus, net als veel andere
projecten. Heeft u vragen over duurzaamheid of de
campagne ‘Samen Doen, Samen Duurzaam’? Kijk dan
op www.samendoensamenduurzaam.nl of stuur een

actueel

Denkt u mee over
duurzame energie?

e-mail naar samenduurzaam@roerdalen.nl.

campagne ‘Samen doen, Samen duurzaam’.
Uw huis duurzamer maken? Dat is makkelijker dan
u denkt! Op de website hebben we handige tips
voor u op een rij gezet. Denk bijvoorbeeld aan slim

Ons energiesysteem verandert. Steeds vaker komt energie

verwarmen, het plakken van radiatorfolie en

uit duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie. Dit

ideeën om het stroomverbruik te verminderen. Ook

zorgt voor uitdagingen voor iedereen: de overheid, onder-

vindt u er uitgebreide informatie over zonnepane-

nemers en inwoners.

len en het isoleren van uw huis. Goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee!

De gemeente moet keuzes maken en beleid ontwikkelen
over duurzame energie. We worden hierbij geholpen door

Er gebeurt in Roerdalen al veel op het gebied van

Driven by Values. Wij horen graag wat uw mening is over

duurzaamheid. Inwoners, ondernemers en vereni-

duurzame energie. Vanaf 11 mei 2020 kunt u online mee-

gingen werken samen aan een duurzame, groene

denken. Doet u mee? Meld u dan vast aan door een e-mail

en schone gemeente. Op de website leest u meer

te sturen naar Lidewij Kemp van Driven by Values:

over duurzame initiatieven in Roerdalen. Ook vindt

l.kemp@d-bv.nl. U ontvangt dan een link naar de website

u er mooie verhalen over inwoners die hun huis

waar u kunt meedoen. Heeft u vragen? Ook die kunt u

duurzamer hebben gemaakt. Want goed voor-

mailen naar l.kemp@d-bv.nl.

beeld, doet volgen!
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