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Uitzending natuurbrand Meinweg

Website Hoosden

Sociaal Team

Kijk op dinsdag 7 juli om 19.30 uur naar de speciale

Klein geluk is….. het Hoosden. Ontdek er alles over op

Door het coronavirus zitten veel kwetsbare mensen en

uitzending over de natuurbrand Meinweg op OR6. Met

www.hoosden.nl. Vier gidsen in opleiding van het IVN

ouderen alleen thuis. Kunt u wel wat hulp gebruiken

een terugblik op de week zelf, de uitslag van de

maakten deze website boordevol informatie over dit

of maakt u zich zorgen over iemand? Bel het Sociaal

evaluatie, brandpreventie, natuurherstel en meer.

bijzondere gebied bij Sint Odiliënberg.

Team Roerdalen via 0475 538 888 of kijk op www.roerdalen.nl/sociaal-wijkteam.

uitgelicht

drie vragen aan Roos van Kessel over

Nieuws uit Roerdalen, niet te missen!

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Sinds januari brengen wij ons nieuws op een andere manier

kunt ons ook bellen, dan sturen wij u de bekendmaking per

dan voorheen. Bijvoorbeeld via de maandelijkse huis-aan

post. Kijk ook eens op onze website. Of volg ons op Twitter,

Wat doen jullie
vrijwilligers?

nieuwsbrief die u nu leest. Hoe tevreden bent u over de ver-

Facebook en LinkedIn.

Als iemand in de laatste levensfase is, begint een periode van

nieuwde communicatie? En wat mist u nog als het om lokale
communicatie gaat? Zou u een bijdrage willen leveren hier-

Hoe tevreden bent u?

zorg en afscheid nemen. Dat is

aan? Na de zomervakantie onderzoeken we deze vragen via

Het onderzoek in augustus gaat over drie thema’s. We

voor de zieke en voor de omge-

het Inwonerspanel Roerdalen.

willen graag weten hoe tevreden u bent over de onze

ving vaak moeilijk en emotio-

communicatiemiddelen. Daarnaast zijn we bezig met een

neel. Ook mantelzorgen kan

Digitale en papieren nieuwsbrief

mogelijke gezamelijke uitgave met onze dorpsbladen. Via

dan zwaar zijn. In zo’n geval kunnen gespecialiseerde vrij-

U kunt zich inschrijven voor onze wekelijkse digitale

het onderzoek willen het Inwonerspanel hierover een aan-

willigers van Vrijwiligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

nieuwsbrief via www.roerdalen.nl/nieuws. U ontvangt dan wekelijks de nieuwsbrief in uw mail.
De papieren versie van de nieuwsbrief
Roerdalenbericht

met

achtergrond-

tal vragen stellen. Het burgerinitiatief Roerdalen

Midden-Limburg helpen.

Communiceert is op zoek naar inwoners die
mee willen helpen met de lokale communicatie en hiervoor ook zelf aan de slag

Hoe werkt deze hulp?
Een vrijwilliger heeft geen medische taak maar kan bij-

nieuws ontvangt u maandelijks in de

willen. Bijvoorbeeld door het maken

voorbeeld helpen bij de persoonlijke verzorging van de

brievenbus. Daarnaast geven we een

van teksten, foto’s en filmpjes. Omdat

zieke, voorlezen of waken. Of gewoon luisteren en aan-

paar keer per jaar een speciale uitgave

een bijeenkomst niet mogelijk is door

dacht geven. Dat kan thuis of in een hospice of zorginstel-

uit, zoals de Gelukskrant.

corona, stellen we ook hierover een

ling. Zo kunnen familie en vrienden even rusten, een

paar vragen aan het Inwonerspanel.

boodschap doen of slapen. De vrijwilligers houden zich aan

Officiële bekendmakingen
De officiële bekendmakingen, zoals aangevraagde en verleende vergunningen, staan
op www.roerdalen.nl/bekendmakingen. In het
parochieblaadje van uw dorp en op de kabelkrant van
omroep OR6 plaatsen we elke week een samenvatting. U

de richtlijnen van het RIVM.

Meedoen
Bent u lid van het Inwonerspanel, dan ont-

Hoe kan ik jullie vrijwilligers bereiken?

vangt u de vragenlijst eind augustus. Nog geen

U kunt ons bellen via 06 44 34 98 10, of mailen via vptz@de-

lid? Kijk op www.roerdalen.nl/inwonerspanel hoe het

zorggroep.nl. Kijk ook eens op www.vptzmiddenlimburg.nl.

werkt en doe mee!

in beeld

actueel

Subsidiebeleid klaar!

Voorkom stank en ongedierte in uw gft-container

Sporten, dansen, muziek maken, elkaar ontmoeten en samen activiteiten organiseren. Vereni-

U kunt uw gft-container het hele jaar elke twee weken laten legen. In

gingen en vrijwilligersorganisaties houden onze dorpen levend. Als ondersteuning ontvangen

de zomer kan het toch gebeuren dat uw gft-container gaat stinken.

zij van de gemeente subsidie. Samen met de vrijwilligersorgansiaties is er nieuw beleid gemaakt.

Hieronder leest u tips om dit te voorkomen.

Vanaf 1 juli staat het op www.roerdalen.nl/subsidies.
• Zet de container niet in de zon.
• Wikkel snel bedervende en stinkende etensresten als vlees en vis in een
dunne krant.
• Een krant onder in de container voorkomt dat er gft-afval achterblijft na
het legen.
• Leg op een laag keukenafval een laag tuinafval. Dit maakt het gft droger.
• Proppen krantenpapier of een dun laagje stro onder in de bak helpt om
vocht te absorberen.
• Maak de container regelmatig schoon met bijvoorbeeld groene zeep (niet
met chloor)
• Een stukje hout tussen het deksel en de bak zodat er lucht bij kan,
scheelt veel.
Foto: Ruud Snijders

Meer tips vindt u op www.roerdalen.nl/voorkom-stank-uw-gft-container.
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drie vragen aan Hans Engelen over
uitgelicht

Aan de slag met
de speelplekken

natuurvriendelijk maaien van bermen

in beeld

Vernieuwen Leropperweg

Spelen, bewegen en ontmoeten. Dat vinden we in

Wat betekent natuurvriendelijk maaien?

In het voorjaar van 2021 vernieuwen we de Leropper-

Bermen met veel bloemen en krui-

weg, van het Raadhuisplein in Sint Odiliënberg tot het

Roerdalen erg belangrijk. Daarom zijn er in alle dor-

den zijn een voedselbron voor al-

viaduct over de A73. De voorbereidingen zijn al be-

pen speelplekken. Maar veel plekken voldoen niet

lerlei insecten, vogels en kleine

gonnen. Omwonenden ontvingen een vragenlijst om

meer. De toestellen zijn verouderd of er wonen nau-

zoogdieren. Door minder en an-

mee te denken over de vernieuwing. Meer weten?

welijks kinderen in de buurt. Ook het onderhoud

ders te maaien, ontstaan bloem-

Kijk op www.roerdalen.nl/wegwerkzaamheden.

kost meer geld dan de gemeente beschikbaar heeft.

rijke en soortrijke bermen en meer

Daarom gaan we samen met inwoners aan de slag.

biodiversiteit. Bloemen en kruiden krijgen op deze manier
bovendien meer kans om te bloeien en uit te zaaien.

In alle dorpen
We pakken de komende jaren samen de speelplek-

Hoe gaat de gemeente hiermee om?

ken in alle dorpen aan. De gemeenteraad heeft

We maaien twee keer per jaar, zo laat mogelijk in het sei-

daar in totaal 300.000 euro voor gereserveerd. In

zoen. Als het kan, maaien we niet de hele berm maar één

drie dorpen zijn al inwoners betrokken bij een

meter vanaf de kant. Waar op particulier initiatief bloemen

speelplek in hun buurt.

zijn ingezaaid, maaien we niet. Verder laten we het leefgebied van bijen zoveel mogelijk intact. Hierover krijgen

Overleggen

we advies van een bioloog.

In mei hebben we via een digitale bijeenkomst voor
het eerst met deze betrokken inwoners gebrain-

En de veiligheid?

stormd. Dat eerste digitale overleg verliep prima.

Natuurlijk staat veiligheid altijd voorop. Denk bijvoorbeeld

Een van de voordelen was dat een moeder van

aan fietspaden, uitzichthoeken en paaltjes. Die horen altijd

jonge kinderen nu makkelijk kon meedoen. Een

goed zichtbaar te zijn.
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oppas regelen om naar een vergadering te gaan
was niet nodig. In juni hebben we nog een overleg
gehad. Samen bedenken we wat een goede aanpak

samen duurzaam

is voor alle dorpen.

Heeft u een idee?
Heeft u een goed idee over een speelplek in uw
buurt? Of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail

actueel

Stimuleringsregeling
Duurzaam Thuis

Cv-leidingen isoleren
met 75 euro
Profiteer dit jaar van maximaal 75 euro om uw huis
duurzamer te maken. U kunt het tegoed aanvragen

dan naar samendoen@roerdalen.nl.
Uw huis duurzamer maken levert altijd iets op. Voor het mi-

voor kleine energiebesparende maatregelen in

lieu én voor uzelf. Als huiseigenaar of huurder komt u mo-

huis. Roger Helmonds uit Montfort maakte al ge-

gelijk ook in aanmerking voor de stimuleringsregeling

bruik van deze actie van Coöperatie Duurzaam

Duurzaam Thuis van Provincie Limburg. Hiermee kunt u het

Roerdalen en de gemeente.

verduurzamen van uw huis deels financieren. Vanaf 1 juli
2020 leest u er meer over op www.duurzaamthuislimburg.nl.

“Ik wilde mijn cv-leidingen in de onverwarmde
ruimtes isoleren. Zo bespaar ik op het energieverbruik en dat scheelt in de stookkosten. In RoerdalenBericht stond hoe ik de
vergoeding kon aanvragen. Ik
hoefde alleen een digitaal aanvraagformulier in te vullen.” Het
is niet de eerste keer dat Roger

Samen doen

zijn huis duurzamer maakt. “Ik

samen duurzaam!

heb de spouwmuren laten isoleInwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

ren en voorzetramen en rolluiken geplaatst. En

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

daar komt nu ook leidingisolatie bij. Een vergoe-

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

ding van 75 euro is dan zeer welkom!” Ook aan de

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

slag met duurzaamheid? Kijk op www.samendoen-

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

samenduurzaam.nl. De actie loopt tot eind 2020.

Samen doen! Doet u mee?
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