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Informatie over corona

Geen spoed, wel brandweer

Mantelzorgwaardering

Het coronavirus houdt ons nog steeds allemaal in de

Heeft u de brandweer nodig, maar is de situatie niet gevaarlijk

Nog tot 31 december 2020 kunt u de Mantelzorgwaardering

greep. Op onze website hebben we belangrijke informa-

of levensbedreigend? Bel dan 0900 0904. Het nummer is 24

voor dit jaar aanvragen. Wilt u weten of u in aanmerking

tie over de coronamaatregelen voor u op een rij gezet.

uur per dag bereikbaar voor niet-spoedeisende meldingen.

komt? Kijk op www.roerdalen.nl/mantelzorgwaardering voor

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

Twijfelt u? Bel dan altijd 112!

meer informatie. Hier vindt u ook een aanmeldformulier.

uitgelicht

drie vragen aan Mieke Moons over

Afvaltour Roerdalen: PMD vaker ophalen grootste wens

Proteion Buurtbemiddeling

met inwoners in gesprek over afval. Wij willen namelijk naar

Daarnaast deden veel inwoners suggesties over het beter

Wat doet
buurtbemiddeling?

een andere manier van afvalinzameling. De kosten lopen

informeren van de inwoners over de afvalinzameling, de

Buurtbemiddeling helpt bij het

anders te hoog op. Inwoners konden hun opmerkingen ook

verwerking ervan en afvalscheiding. Andere opmerkingen

oplossen van problemen tussen

mailen naar afval@roerdalen.nl of achterlaten op de

gingen bijvoorbeeld over PMD wegbrengen naar een

buren. Denk bijvoorbeeld aan

gemeentelijke Facebookpagina. In totaal leverde dit meer

container in de buurt, betalen voor restafval,

blaffende honden, parkeerpro-

Afgelopen maand ging wethouder Jan Smits in alle dorpen

Overige opmerkingen over afval

dan 200 reacties op.

Te weinig PMD-inzameling

zwerfafval voorkomen en de huis-aan-

blemen, harde muziek, overhan-

huis inzameling door verenigingen meer

gende takken en pesterijen. Een
getrainde en onafhankelijke buurtbemiddelaar luistert

te stimuleren.

Veruit de meeste opmerkingen gingen over
het ophalen van plastic, metaal en drink-

naar beide partijen, zonder oordeel. Samen zoeken we

Hoe gaat het verder?

naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

pakken (PMD). Inwoners vinden dat dit te

In december 2019 besloot de ge-

weinig wordt opgehaald. De klachten gingen

meente de hoeveelheid restafval

vooral over het te lang opslaan van de

terug te dringen: in 2023 naar 100

Wanneer kan ik buurtbemiddeling inschakelen?

PMD-zakken. Hierdoor ontstaat stank en

kilo per inwoner per jaar en in 2025

U kunt bellen als u en uw buren een probleem niet samen

het trekt ongedierte aan. Op de tweede

naar 80 kilo. Op dit moment is dat

kunnen oplossen. Wacht daar niet te lang mee! De voor-

Als dat lukt, is de buurtbemiddeling geslaagd.

plaats noemden inwoners vaak de be-

nog 147 kilo. Het minderen van rest-

waarde is dat beide partijen het probleem écht willen

perkte openingstijden en service van de

afval kan door afval beter te schei-

oplossen en eraan willen werken. Buurtbemiddeling kan

milieuparken in de dorpen. Hierover

den. We werken nu aan een nieuwe

niet helpen bij problemen in de relatiesfeer, als er een ju-

gaan we op korte termijn in gesprek

manier om afval in te zamelen. De

ridische procedure loopt, er sprake is van alcohol- of drugs-

met de verenigingen die de milieupar-

oogst van de Afvaltour nemen we

problematiek, geweld(sdreiging) of een zakelijk conflict.

ken beheren. Ook de wachttijd op de

mee in de afwegingen voor het uit-

milieustraat en de afstand tot Mont-

eindelijke raadsvoorstel. Dat komt in

Hoe kan ik contact opnemen?

fort werden veel gemeld.

december 2020 in de gemeenteraad.

U kunt Proteion Buurtbemiddeling vrijblijvend bellen via
06 20 28 05 76. Of e-mail: info@proteionbuurtbemiddeling.nl.

in beeld

actueel

Samen werken aan gezondheid

Aanrijding met wild, wat nu?

Werken aan gezondheid doen we in Roerdalen samen. Gezondheid is meer dan sporten en

De dagen worden weer korter. Hierdoor is de kans op een aanrijding met een wild zwijn,

gezond eten alleen. Het gaat ook over meedoen en een zinvol leven leiden. Meer weten?

hert, ree of ander wild dier groter. In het donker gebeuren namelijk de meeste aanrijdin-

Kijk op www.roerdalen.nl/gezondheid. Of bel Sonja Thissen via 0475 538 888.

gen met wilde dieren. In dit artikel leest u wat u wel en niet moet doen als u een wild
dier heeft aangereden.

Wel doen
Bel de politie (dus niet de Dierenambulance) via 0900 8844, ook als het dier niet blijft
liggen. Geef de locatie door en wacht de komst van de politie of faunabeheerder af.

Niet doen
Rijd niet door, dat is strafbaar. Ga niet achter het dier aan, laat dit over aan een faunabeheerder. Neem aangereden wild nooit mee, geef het ook niet aan iemand anders. Ook
dit is strafbaar.
Meer informatie en tips om aanrijdingen met wild te voorkomen vindt u op
www.wildaanrijding.nl.

Foto: Ruud Snijders

drie vragen aan Dyonne Pierce over

het Sociaal Team Roerdalen

uitgelicht

in beeld

Ommetje

Aan de slag met speelplekken
In de nieuwsbrief van juni kon u lezen dat we samen

Waarvoor kan ik
bij jullie terecht?

Ook in de herfst valt er in Roerdalen veel te genieten.

met inwoners de speelplekken in de gemeente aan-

Wij zijn er voor u als u een hulp-

Een ommetje maken is in deze coronatijd een goede

pakken. In drie dorpen zijn al inwoners betrokken bij

vraag heeft of behoefte aan een

manier om even te ontspannen. Dat kan te voet of op

een speelplek in hun buurt.

goed gesprek. U kunt bij ons terecht

de fiets. Houd u wel aan de richtlijnen van het RIVM.

voor hulp bij praktische zaken

Posterholt

zoals (mantel)zorg, opvoeding,

Inwoners hebben de speeltuin aan de Rector van de

vervoer, huishouden, vrijwilligers-

Boornlaan opgeknapt. Met een nieuwe groep den-

werk of geldzaken. Maar ook met een leuk idee voor uw

ken we na over de aanpak van de overige speel-

buurt. Het Sociaal Team bestaat uit professionals van ver-

plekken in Posterholt. We bekijken ook hoe we het

schillende zorg- en welzijnsorganisaties.

beheer en onderhoud gaan regelen.

Hoe kan ik contact opnemen?
Montfort

U bent welkom op ons spreekuur. U kunt ons mailen

Een paar jongeren hebben het initiatief genomen

sociaalteam@roerdalen.nl of bellen 0475 538 888. Zijn we

voor de aanleg van een skatebaan. Dat kan mis-

even niet bereikbaar? Dan bellen we u zo snel mogelijk terug.

schien naast de basisschool. Het zou mooi zijn als
meer inwoners aanhaken én we ook kijken naar de

Wanneer zijn de spreekuren?

andere speelplekken in Montfort.

Op maandag van 13.30 tot 16.00 uur in het Groene Kruisgebouw in Posterholt. Op dinsdag van 16.30 tot 19.00 in

Melick

de Roerparel in Sint Odiliënberg. En op donderdag in de

De basisschool wil aan de slag met de speelruimte

Harch in Herkenbosch van 9.30 tot 12.00 uur. Kunt u niet

rond de school. Er zijn al allerlei leuke ideeën, zoals

naar een spreekuur komen? Bel ons dan via 0475 538 888.
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natuurlijke spelmaterialen en een voedselbosje.

Doet u mee?
Wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren

actueel

samen duurzaam

van een speelplek in uw buurt? Mail ons via

Uw tuin winterklaar én Waterklaar!

Denk mee over laadpalen
in Roerdalen

samendoen@roerdalen.nl.
Bij een tuin die Waterklaar is, kan regenwater wegzakken in
de grond. Als het lang niet regent, verdroogt uw tuin hier-

Het aantal elektrische auto’s groeit de komende jaren

door minder snel. Maak uw tuin ook Waterklaar met subsidie

sterk. Daarom wordt het aantal laadpalen voor elek-

van de gemeente.

trische auto’s in onze provincie uitgebreid. Ook in
Roerdalen komen er meer openbare laadpalen. U kunt

Kijk voor meer informatie op www.roerdalen.nl/subsidie-af-

hierover meedenken.

koppelen-regenwater. U kunt hier ook een adviesgesprek
aanvragen. Of bel ons via 0475 538 888. Mailen kan via

Samen met Vattenfall maken we een kaart van

afkoppelen@roerdalen.nl. Op www.waterklaar.nl vindt u tips

geschikte plekken in Roerdalen. Heeft u een goed

voor het inrichten van uw tuin.

idee voor een locatie van een nieuwe laadpaal? Laat
het ons dan weten en stuur uiterlijk 30 november
een mailtje naar samenduurzaam@roerdalen.nl.
Het is hierbij belangrijk dat het
om drukbezochte plekken in de
openbare ruimte gaat, waar zoveel mogelijk mensen gebruik

Samen doen

kunnen maken van de laadpaal.
samen duurzaam!
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Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-

Heeft u een elektrische auto en

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

heeft u op uw eigen grond geen plek voor een laad-

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

paal? Dan kunt u volgend jaar bovendien een aan-

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

vraag bij ons doen voor een openbare laadpaal bij u

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

in de buurt. Houd de website www.samendoensa-

Samen doen! Doet u mee?

menduurzaam.nl in de gaten voor meer informatie.
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