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75 jaar bevrijding

RoerdalenBericht in nieuw jasje

Oorlogsverleden

In het weekend van 13 tot en met 15 maart vieren we

Deze informatiepagina bezorgen we elke maand huis

Interesse in het oorlogsverleden van Midden-Limburg?

dat Roerdalen 75 jaar geleden werd bevrijd. In alle

aan huis in Roerdalen. Met nieuws van de gemeente én

Tot en met 15 maart kunt u elke zaterdag en zondag de

dorpen is een mooi programma rond deze herdenking.

informatie over allerlei mooie initiatieven van inwoners,

tentoonstelling ‘Toen de kanonnen zwegen....’ bekijken.

Wilt u vast weten wat in uw dorp wordt georganiseerd?

verenigingen en ondernemers uit Roerdalen.

Samengesteld door Stichting Oorlogserfgoed Midden-

Kijk dan op www.roerdalen.nl.

Limburg. Europlein 7 in Maasbracht. De toegang is gratis.

uitgelicht

drie vragen aan Laurens Bijl over

Holocaustmonument Levenslicht op Kerkplein Sint Odiliënberg

anders vergaderen

de Boer het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht

Anders vergaderen?
Vertel!

op het Kerkplein in Sint Odiliënberg. Met het tijdelijke

Op woensdag 8 januari was de

monument herdenken we de moord op joden, Sinti en

eerste beeldvormende bijeen-

Op woensdag 22 januari onthulde burgemeester Monique

Roma in de Tweede Wereldoorlog. Het monument blijft

komst. Er waren 35 deelnemers,

tot 2 februari staan.

een mooie mix van inwoners,

Landelijk

geleden en ambtenaren. Raads-

raads- en commissieleden, colleLevenslicht is een landelijk project waaraan 170 gemeenten

lid Willem van Pol gaf een toelichting over de opzet van

meedoen. Het monument is op 16 januari als totaal onthuld

de bijeenkomst. De beeldvormende bijeenkomst is een ex-

in Rotterdam. Het bestaat uit 104.000 stenen die met een

periment van de gemeenteraad. Het doel is om meer in-

speciale verf zijn behandeld. Daardoor lichten ze op. Het

woners en organisaties te betrekken bij de lokale politieke

aantal stenen is gelijk aan het aantal mensen dat is opge-

besluitvorming. En om beter en efficiënter te vergaderen.

pakt, weggevoerd en vermoord. Elke deelnemende ge-

Wat stond er op de agenda?

meente, ook Roerdalen, krijgt een deel van deze stenen.

Onder andere de ontwikkeling van het nieuwe subsidiestelsel.

Oplichtende stenen

spreekt en laat beseffen hoe belangrijk vrijheid is. Het mo-

In de joodse herdenkingstraditie en ook in de Roma- en

nument staat er niet lang, tot 2 februari. Ik hoop dat veel

Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roose-

inwoners de kans benutten om te komen kijken.”

Hoe ging het?

voor Levenslicht gebruikt. De stenen in het werk lichten

Tentoonstelling museum

denken en vragen stellen. Doel van deze bijeenkomsten is

gaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie

Verder kwam een raadsvoorstel over zonnedaken aan bod.

Het was een leerzame avond! Deelnemers konden mee-

om de paar seconden op en doven daarna weer uit. Alsof

Als u toch bij het Kerkplein bent, bezoek dan de tentoon-

informatie delen. Nog geen standpunt innemen, maar dat

het een ademhaling is, of een hartslag. Burgemeester Mo-

stelling Onderduikers en verzet in de Roerstreek. Dinsdag,

bleek soms best lastig. De volgende bijeenkomst is op

nique de Boer: “Ik vind het idee achter het kunstwerk heel

woensdag, donderdag en zondag van 13.30-17.00 uur in

woensdag 12 februari. We gaan dan nog meer ervaring op-

goed. Ik denk dat het ook de jongere generaties aan-

het Roerstreek museum.

doen. Waar nodig passen we de opzet aan. De agenda
staat op www.roerdalen.nl/bestuur-organisatie.

in beeld

actueel

Geluksplek ‘De Propeller van Herkenbosch’

PMD samen in de zak

Wandel op een zonnige winterdag eens naar een van de Geluksplekken in Roerdalen. Een over-

Plastic verpakkingen, metaal (blik) en drinkpakken (PMD)

zicht van alle 26 Geluksplekken vindt u op www.kleingelukuitroerdalen.nl. Foto: Anki Riteco.

mogen voortaan samen in de zak. Zo zorgen we voor
minder restafval én het metaal wordt gerecycled.
Komend voorjaar ontvangt u zakken die geschikt
zijn voor PMD. Tot dan kunt u de zakken gebruiken die u heeft. Maak ze niet te vol of doe er
een extra zak omheen.
U kunt blik ook blijven inleveren bij de verenigingen die oud ijzer ophalen. Wanneer welk
afval wordt opgehaald, ziet u op de papieren
afvalkalender die u van RD Maasland heeft
gekregen. Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl. Hier leest u ook welke soorten metaal in de zak mogen.

drie vragen aan
uitgelicht

Roerdalen zoekt vernieuwers!

dorpscontactpersoon Paul Arns
Wat is de Gelukspas?

in beeld

Soep en koffie inloopuurtje
Herkenbosch

Heeft u ideeën over wat er beter of anders kan in

Voor mensen met een minimumin-

Roerdalen? Of over hoe we als gemeente dingen

komen is een dagje museum, mu-

slimmer of sneller kunnen aanpakken? We dagen u

ziekles of een sportclub meestal

begin dit jaar elke maand een soep/koffie inloopuurtje

uit samen met ons te werken aan de verbetering van

niet mogelijk. Met de Gelukspas

in De Harch in Herkenbosch. Vindt u het leuk om een

uw dorp én onze manier van werken. We willen

konden zij een bijdrage krijgen

praatje te maken met andere inwoners? Loop dan eens

graag samen met u experimenteren en dingen écht

voor een activiteit of een lidmaat-

binnen op 1 februari, 29 februari of 28 maart. U

anders gaan doen. In dit artikel leest u er meer over.

schap. De Gelukspas was een expe-

bent welkom van 11.00 tot 14.00 uur. Meer weten?

Een groep enthousiaste vrijwilligers organiseert sinds

riment dat we uitvoerden met het Experimenteerbudget.

Bel Lilian Schreurs, telefoon 06 55 96 76 25. Een mooie

Vernieuwende ideeën

De Gelukspas was een initiatief van de voormalige Cliën-

samenwerking tussen inwoners, Stichting Menswel en

We zijn op zoek naar verrassende of vernieuwende

tenraad Roerdalen die nu is opgegaan in de Adviesraad

de gemeente!

ideeën van inwoners. Misschien heeft u wel een idee

Wmo en Participatie.

hoe we als gemeente slimmer kunnen werken. Of
heeft u een voorstel hoe we eenzaamheid en ar-

Hoe werkte het?

moede écht anders kunnen aanpakken. Laat het ons

Bij de Gelukspas was vertrouwen het sleutelwoord. Geen pa-

weten. Wij helpen u met de uitwerking en met geld

pieren rompsomp, geen bankafschriften, geen gedoe. Ieder-

voor de uitvoering.

een die bij de minima hoorde, mocht meedoen. Deelnemers
hoefden alleen aan te geven welke activiteit ze wilden gaan

Experimenteerbudget

doen en wat dat kostte. En er was een gesprek achteraf.

Is voor de uitvoering van uw plannen geld nodig?
Dan kunt u gebruik maken van het Experimenteer-

Hoe gaat het verder?

budget. Voorwaarde is dat inwoners, verenigingen

Het budget voor de Gelukspas is helemaal op. Het experiment

of ondernemers van de plannen profiteren. Er is geen

is afgesloten. We gaan het nu evalueren. Tijdens de gesprek-

maximum bedrag per aanvraag, maar we willen wel

ken merkte ik regelmatig dat de Gelukspas echt een uitkomst

zo veel mogelijk ideeën kunnen ondersteunen.

was. Ik durf dus wel te zeggen dat het een succes was.

samen duurzaam

Mail of bel ons
Heeft u een idee en wilt u gebruik maken van het

Campagne over duurzaamheid

Experimenteerbudget? Stuur uw idee naar de dorps-

actueel

contactpersonen via samendoen@roerdalen.nl. Of

Aan de slag met bloggen

Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Roerda-

06 20 40 89 54 of Harrie Gootzen via 06 11 73 88 40. U

Óók communiceren doen we in Roerdalen samen. In 2020 zet-

genval van de laatste tijd. Om klimaatverandering

kunt de dorpscontactpersonen ook bellen als u vragen

ten we elke week een blog op www.roerdalen.nl/blogs. Ge-

tegen te gaan, gaan we samen aan de slag.

heeft. Op www.roerdalen.nl/experimenteerbudget

maakt door een inwoner of een medewerker van de gemeente.

leest u meer over het experimenteerbudget.

Zo schreef Anne-Marie over Samenspraak, waar Nederlanders

We hebben een actieplan Duurzame Energie opgesteld,

bel met de dorpscontactpersonen Paul Arns via

len. Denk maar aan de droge zomers en de extreme re-

en nieuwkomers de Nederlandse taal leren spreken. Paul

boordevol maatregelen om energie te besparen én

schreef over de ervaringen met de Gelukspas. En Marieke

schone energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan

maakte een blog over Buurtgezinnen. Zó maken we samen het

zonnepanelen op gebouwen of aan nieuwe laadpalen

klein geluk uit Roerdalen en Samen Doen beter zichtbaar.

voor elektrische auto’s. Maar we
kunnen klimaatverandering alleen
tegengaan als iedereen in actie
komt: gemeente, inwoners, ondernemers en verenigingen. Iedereen
kan iets doen!

Samen doen

samen duurzaam!

Via de campagne ‘Samen doen, samen duurzaam!’
geven we u dit jaar handige tips om zelf aan de slag te

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

gaan. Thuis, op het werk én onderweg. Ook brengen

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

we goede voorbeelden uit onze gemeente onder de

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

aandacht. Want goed voorbeeld, doet volgen! Later dit

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

jaar komt er een website met uitgebreide informatie

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

over duurzaamheid in Roerdalen. Tot die tijd kunt u te-

Samen doen! Doet u mee?

recht op www.roerdalen.nl/duurzaamheid.
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