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Inzameling afval

Lees de blogs

Evaluatie brand De Meinweg

Door het coronavirus ging de inzameling van afval

Op onze website vindt u blogs van inwoners en medewer-

Woont u in Herkenbosch? Dan heeft u een vragenlijst

de laatste tijd anders dan u gewend bent. Inmiddels

kers van onze gemeente. Heeft u de blog van dorpscon-

over de brand in Nationaal Park De Meinweg in de bus

verloopt de afvalinzameling gedeeltelijk weer volgens

tactpersoon Paul Arns al gelezen, die door het coronavirus

gekregen. We zijn benieuwd hoe u de brand heeft

planning. Download de gratis app AfvalWijzer voor

tijdelijk ander werk doet? Kijk snel op www.roerdalen.nl.

ervaren. Meedoen kan nog tot en met 31 mei.

actuele informatie of kijk op onze website.

uitgelicht

drie vragen aan Silvia de Rooi over het

Maak uw tuin Waterklaar!

opwekken van duurzame energie
Waarom wil de
gemeente op grote
schaal duurzame
energie opwekken?

Nu u veel thuis bent, werkt u misschien wat meer dan normaal in uw tuin. Een mooi moment om uw tuin Waterklaar
te maken. Waterklaar betekent dat bij hevige regen het
water in uw tuin kan wegzakken. Als het lang niet regent,
verdroogt uw tuin hierdoor minder snel. De gemeente

Om de doelen uit het klimaat-

helpt met een subsidieregeling.

akkoord te kunnen halen, moeten we onze CO2-uitstoot flink

Maatregelen
We krijgen steeds vaker te maken met hittegolven en he-

Als u water opvangt

verminderen. We zijn op dit

in een regenton,

moment aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn

vige neerslag. Dit zorgt voor watertekort in droge perio-

kunt u het later

voor windmolenparken en zonnevelden in Roerdalen. Inwo-

den en wateroverlast tijdens stevige buien. Gemeenten en

gebruiken om uw

ners, ondernemers en andere partijen denken hierover mee.

waterorganisaties nemen maatregelen om overlast te

tuin te besproeien.

voorkomen. We leggen bijvoorbeeld infiltratieriolen aan

Waarover kan ik meedenken?

als we een weg moeten vernieuwen. Zo kan regenwater

U kunt bijvoorbeeld aangeven welke plekken in Roerdalen u

weg in de grond. U kunt ook helpen. Voer uw regenwater

doen we dat nu niet. U kunt ons wel vast laten weten dat u

geschikt vindt voor een windmolenpark of een zonneveld. Ook

niet af naar het riool, maar laat het in uw tuin wegzakken.

interesse heeft in een gesprek. Als de regels het weer toela-

kunt u meedenken over wat met de energie die wordt opge-

Of vang het op zodat u het later kunt gebruiken. Op

ten, plannen we de gesprekken in op volgorde van aanvraag.

wekt, moet gebeuren. Op www.samendoensamenduurzaam.nl
staat een vragenlijst. Meedoen kan nog tot en met 1 juni.

www.waterklaar.nl leest u hoe u dat kunt doen.

Aanvragen adviesgesprek
Subsidie

U kunt een adviesgesprek aanvragen via onze website:

Hoe gaat het verder?

Op www.roerdalen.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater leest

www.roerdalen.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater. Klik op

Het streven is om nog dit jaar een concept beleidsplan

u hoe u subsidie kunt aanvragen voor het aanpassen van uw

deze pagina op de button ‘Adviesgesprek aanvragen’. U kunt

klaar te hebben. Hierin verwerken we de inbreng van

tuin. Komt u in aanmerking voor de subsidie? Dan komt een

ook een e-mail sturen: afkoppelen@roerdalen.nl. Of bel ons

inwoners, ondernemers en andere partijen. De gemeente-

medewerker van het team Openbare Werken en Vastgoed

via telefoonnummer 0475 538 888. Op www.waterklaar.nl

raad neemt hierover vervolgens een besluit.

bij u thuis voor een adviesgesprek. Vanwege het coronavirus

vindt u tips voor het inrichten van uw tuin.

in beeld

actueel

Fietspad Posterholt vlindervriendelijk vernieuwd

Coronavirus – het laatste nieuws

De berm langs de Annendaalsedijk in Posterholt is het leefgebied van het zeldzame pimpernel-

De coronamaatregelen worden stap voor stap versoepeld. Veel mensen hebben hier

blauwtje. Een goede reden om bij het vernieuwen van het fietspad extra voorzichtig te zijn. Lees

vragen over. We proberen u zo goed mogelijk te informeren.

meer op www.roerdalen.nl/fietspad-vlindervriendelijk-vernieuwd.

Blijf op de hoogte
Op onze website, www.roerdalen.nl/corona, vindt u actuele informatie. Als u regelmatig
op deze pagina kijkt, blijft u op de hoogte van de regels en de veranderingen. Als er
nieuws is, informeren we u ook via Facebook, de kabelkrant van OR6 en via onze digitale
nieuwsbrief RoerdalenBericht. U kunt zich abonneren op deze digitale nieuwsbrief via
www.roerdalen.nl/nieuws onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’

Volg de basisregels
Nu de maatregelen in Nederland worden versoepeld, is het volgen van de belangrijkste
basisregels belangrijker dan ooit. Houd 1,5 meter afstand van anderen, werk zoveel
mogelijk thuis en vermijd drukte. Ook geldt nog steeds het advies om vaak uw handen te
wassen en in de binnenkant van uw elleboog te hoesten en te niezen. Meer informatie
over de basisregels vindt u op www.rivm.nl.

drie vragen aan wethouder Jan Smits over
uitgelicht

Samen aan de slag met
de Omgevingsvisie

het nieuwe afvalbeleid

in beeld

Klein geluk is…
extra aandacht voor elkaar

Hoe ziet Roerdalen er in 2050 volgens u uit? Hier-

Waarom werkt de
gemeente aan een
nieuw afvalbeleid?

Wauw! Wat ontvingen we mooie kleurplaten. Een

over kunt u tot 1 juni uw mening geven via een

In Roerdalen vinden we het belang-

kleurig hart onder de riem in deze coronatijd voor

digitale vragenlijst op onze website. Een groot

rijk dat inwoners duurzaam met

de buurman, de juf, ooms of tantes en vriendjes of

aantal inwoners en ondernemers heeft dit al ge-

afval omgaan. De gemeenteraad

vriendinnetjes. Vijf prijswinnaars kregen een ge-

daan. We gebruiken uw inbreng voor een nieuwe

stelde eind 2019 de Beleidsvisie Afval

luksbon voor hun creatieve inspanning. Je vindt ze

Omgevingsvisie.

2020-2023 vast. Een van de belang-

op www.kleingelukuitroerdalen.nl.

rijkste doelen hierin is het terugdringen van het restafval.

Minder en duidelijker regels
De Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van

Waarom is dit belangrijk?

de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en

We willen een duurzame gemeente zijn. Bovendien stijgen

moderniseert tientallen wetten voor de leefomge-

de kosten voor afvalverwerking. Om deze kostenstijging

ving in één wet. In de Omgevingswet staan regels

voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden, is het

over de leefomgeving. Denk aan regels over

belangrijk dat er minder restafval komt. Samen met onze

wonen, verkeer, natuur en water. De regels zijn dui-

inwoners bekijken we de mogelijkheden om restafval

delijker. Gaat u bijvoorbeeld bouwen? Dan ziet u in

terug te dringen.

één oogopslag welke regels gelden. De Omgevingswet treedt waarschijnlijk in de tweede helft van

Hoe kan ik hierover meedenken?

2021 in werking.

Komende zomer vragen we onze inwoners naar hun mening

Planning 2020

de gaten. De uitkomsten leggen we voor aan de gemeenteraad,

Na de zomer stellen we een concept Omgevingsvi-

die eind 2020 een besluit neemt.

over afval. Hou hiervoor onze website en RoerdalenBericht in

sie op. Deze leggen we ter inzage. U kunt er dan
nog een keer uw mening over geven. Als de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld, werken we

samen duurzaam

de Omgevingsvisie uit in een Omgevingsplan. Dit
Omgevingsplan vervangt de bestemmingsplannen

Deel uw duurzame verhaal

en verordeningen die over de leefomgeving gaan.

actueel

Wij houden u op de hoogte via onze website,

Sportakkoord Roerdalen

Heeft u al een kijkje genomen op de website

De afgelopen weken heeft u digitaal mee kunnen denken over

heel veel handige tips om uw huis duurzamer te

het sportakkoord. In het sportakkoord bepalen we samen hoe

maken. Ook delen inwoners hun duurzame verhaal.

www.samendoensamenduurzaam.nl? Hierop staan

www.roerdalen.nl/visie-op-roerdalen.

we sport en bewegen in Roerdalen nog meer op de kaart kunnen

Heeft u ook een duurzaam verhaal? Laat het ons

zetten. Hartelijk bedankt voor uw reactie! We gaan uw input ver-

weten via samenduurzaam@roerdalen.nl.

werken in een concept sportakkoord. Dit leggen we eind mei
voor aan alle organisaties die hebben meegewerkt. Daarna die-

Toen Marco Jeurissen en Maaike

nen we het in bij het Ministerie van VWS. Als het sportakkoord

Frencken in 2010 hun woning in

wordt goedgekeurd, kunnen we starten met de uitvoering.

Melick kochten, stond hen een
grote verbouwing te wachten.
Om het jaren 60 pand leefbaar

samen duurzaam!

te maken, moest het complete
huis worden aangepakt. Het stel maakte vanaf het
begin af aan duurzame keuzes. “Zo’n grote verbouwing doe je maar één keer en het gaf ons een goed

Samen doen

gevoel dat met een zo laag mogelijke ecologische
belasting doen.”

Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

Foto: Ruud Snijders.

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

Een verbouwing is een goed moment om te investeren

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

in duurzame maatregelen. Maar eigenlijk kunt u altijd

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

iets doen voor het milieu. Breng bijvoorbeeld radiatorf-

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

olie aan of vervang uw lampen door led-verlichting.

Samen doen! Doet u mee?

Kleine veranderingen maken écht een verschil!
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