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RoerdalenBericht Digitaal

Onderzoek communicatie

Thema-avond dementie

Wilt u het nieuws uit Roerdalen niet missen? Schrijf u

Hoe denkt u over de communicatie van de gemeente? Dit

Op maandag 5 oktober begint om 19.00 uur in de Roerparel

dan in voor onze digitale nieuwsbrief RoerdalenBericht

najaar vragen we uw mening hierover via het Inwonerspanel.

in Sint Odiliënberg een thema-avond over dementie. Deze

via www.roerdalen.nl/nieuws. Daarna ontvangt u iedere

Wilt u ook meedoen? Meld u dan snel aan voor het Inwoners-

avond gaat over de rol van een casemanager. Aanmelden

donderdag het laatste nieuws in uw mailbox.

panel op www.roerdalen.nl/inwonerspanel.

kan tot en met 30 september via conferenties@roerdalen.nl.

uitgelicht

drie vragen aan Karin Hermans over

De onafhankelijke cliëntondersteuner is er voor u!

GYMpoint.nl

Als zelfstandig thuis wonen niet meer zo goed lukt, kunt

Wat is GYMpoint.nl?

u ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Bij het aan-

Sinds kort gaat gym- en turnclub

vragen van deze ondersteuning, kunt u een onafhanke-

Vlodrop verder onder die naam.

lijke cliëntondersteuner vragen u hierbij te helpen. Nooit

De inwoners van Vlodrop en

van gehoord? Dan bent u niet de enige. Daarom gaan we

omliggende dorpen kunnen dus

hiermee de komende maanden aan de slag, samen met be-

blijven genieten van sportlessen
die door GYMpoint.nl worden

trokken collega’s, inwoners en organisaties.

aangeboden.

Hulp bij gesprekken
Sonja Thissen, beleidsmedewerker Wmo: “Maar 38% van de

Waarom was deze verandering nodig?

mensen die gebruik maken van de Wmo weet dat zij een

Gym- en turnclub Vlodrop kampte de laatste jaren met capaciteitsproblemen rondom bestuursleden en trainers.

onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen inschakelen. Dat
is weinig en daar schrok ik van. Die onbekendheid is een lan-

staat de inwoner die we willen bereiken centraal. Hoe

Daarom ging het bestuur begin dit jaar het gesprek aan

delijk probleem. We gaan er dus werk van maken om dit te

werkt het op dit moment? Wat gaat goed en wat kan er

met GYMpoint.nl. Met vestigingen in heel Nederland

verbeteren. Het is belangrijk dat mensen met een goed ge-

beter? Wie hebben we nodig om ons doel te bereiken?

maakt deze stichting de gymnastiek- turn- en danssport

voel het juiste gesprek kunnen voeren. Veel mensen doen

Welke specialisten, organisaties, verenigingen etc. kunnen

voor iedereen toegankelijk. Het is goed dat ook onze gym-

dit met behulp van familie of mensen uit hun netwerk. Als

helpen? Hoe kunnen we de kwaliteit verbeteren?”

en turnclub als GYMpoint.nl verdergaat!

den voor hulp er zijn.”

Denkt u mee?

Wat merk ik hiervan?

We willen de onafhankelijke cliëntondersteuning bekender

De overgang naar GYMpoint.nl betekent dat de gymnastiek-

Inwoner centraal

en meer zichtbaar maken. We zoeken inwoners die hierover

en turnsport in Roerdalen behouden blijft. De huidige be-

“Sinds begin september is een werkgroep actief. Onder an-

met ons mee willen denken. Het liefst iemand die al gebruik

stuursleden begeleiden die overgang naar de nieuwe orga-

dere de Zonnebloem en de Adviesraad Wmo en participa-

heeft gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning. Iets

nisatie tot het einde van dit jaar. Ze treden daarna terug.

tie nemen hieraan deel. Er zijn een heleboel vragen waar

voor u? Neem dan contact op met Sonja Thissen. Dat kan via

Leden en vrijwillige trainers kunnen, als ze dat willen, actief

we de komende maanden mee aan de slag gaan. Hierbij

sonja.thissen@roerdalen.nl of (0475) 255 337.

blijven. Nieuwe leden en vrijwilligers zijn van harte welkom!

dat niet lukt, moet duidelijk zijn welke andere mogelijkhe-

Kijk vast eens op www.gympoint.nl.

in beeld

actueel

Wethouder Jan Smits in gesprek over afval

Melden klachten openbare ruimte via Fixi

Meepraten over afvalinzameling? Kom op 22 september tussen 15.00 en 17.00 uur naar

Via de gratis app Fixi kunt u een melding doen over de openbare ruimte. Onze teams

Plus Crombach in Sint Odiliënberg of op 28 september tussen 14.00 tot 16.00 uur naar Coop

pakken uw melding zo snel mogelijk op. Dat kan tijdelijk langer duren dan u van ons

supermarkt Mans in Montfort. Of mail naar afval@roerdalen.nl.

gewend bent.

Eenvoudig melden
De app Fixi maakt het doorgeven van een melding heel eenvoudig. Ziet u bijvoorbeeld
zwerfafval in het bos of een kuil in de weg? Dan kunt dat ter plekke melden. Veel inwoners doen dat ook, compliment hiervoor! Door het succes van Fixi krijgen we meer dan
het dubbele aantal meldingen dan voorgaande jaren. Het afhandelen kan daarom wat
langer duren. We werken er hard aan dat te verbeteren.

Melden of niet?
Blijf ons uw meldingen doorgeven! Maar misschien hoeft u niet van elke klacht een
melding te maken. Kunt u bijvoorbeeld klein zwerfafval zoals een blikje of flesje meenemen en thuis zelf weggooien? Dan is dat mooi! Samen houden we Roerdalen schoon!
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drie vragen aan Cor Snoeijs over
uitgelicht

Herinrichting Hoofdstraat
Posterholt van start

het dorpshuis Melick

in beeld

Hou De Meinweg schoon
Het zwembadcomplex is
pas heropend. Vertel!

Helpt u Sem, Jill en hun vader Wouter de natuur

Deze maand is aannemer Speessen in opdracht van

De gemeente wilde het zwembad

schoon te houden? Kom dan ook in actie! Bij Rijstal

de gemeente begonnen met de herinrichting van de

een aantal jaren geleden sluiten. Er

Venhof en de Blokhut liggen nu opruimsets met

Hoofdstraat in Posterholt. Aan dat moment ging

werd een burgerinitiatief opgericht

knijpers en afvalzakken. Die kunt u meenemen tijdens

heel wat vooraf. Met een grote rol voor bewoners

om dat te voorkomen. Met exploi-

uw wandeling in de natuur. Het verzamelde afval kunt

en ondernemers uit dit gebied. Onder andere met

tant Laco bleven het zwemwater,

u bij openbare prullenbakken neerzetten, zodat het

hun inbreng kwam er een ontwerp voor de weg én

een binnensportaccommodatie en

afgevoerd kan worden. Plak wel even de speciale

enkele bijzondere plekken.

Informatieavonden

een brede maatschappelijke voorziening behouden. Het com-

sticker uit de opruimset erop. Meer weten? Kijk op de

plex wordt nu in fasen verbouwd en in gebruik genomen. Op

Facebookpagina HoudtdeMeinwegschoon.

6 september is de eerste fase afgerond. Een mooie mijlpaal!

Inwoners en ondernemers van Posterholt konden
hun wensen en ideeën voor de Hoofdstraat laten

Wat zijn de plannen voor het dorpshuis?

horen tijdens een aantal informatiebijeenkomsten.

Het dorpshuis moet een ontmoetingsplek worden voor ie-

Die werden druk bezocht en er waren levendige

dereen. Inwoners en verenigingen willen ons ondersteunen

discussies. Met alle opmerkingen en aanvullingen

om dit vorm te geven. We gaan aan de slag met het in kaart

hebben we uiteindelijk een definitief ontwerp ge-

brengen van de wensen van alle potentiële gebruikers.

maakt.

Kan ik ook meedenken?
Bijzondere plekken

Op donderdag 8 oktober begint om 19.00 uur een dorpsoverleg

Een werkgroep van inwoners en ondernemers

in het dorpshuis. Dat gaat over alle behoeften en wensen voor

heeft met ons mee gedacht over de omgeving rond

het dorpshuis. Inwoners, verenigingen en belanghebbenden

enkele bijzondere plekjes langs de Hoofdstraat

kunnen zich vóór 6 oktober aanmelden via info@apollovitaal.nl

zoals het carnavalsmonument en de kloostermuur

Lees het uitgebreide interview op

bij Kloosterhof. Ook die worden opgeknapt. Zo

www.roerdalen.nl/dorpshuis-melick.

wordt Postert weer een beetje mooier!

samen duurzaam
Meer weten?

actueel

Kijk op www.roerdalen.nl/wegwerkzaamheden.

Bijeenkomst Omgevingsvisie

Win een energiemeter en bespaar!
Energie besparen wordt nu wel heel makkelijk! We ver-

We werken aan een omgevingsvisie. Hierin geven inwoners,

loten namelijk 25 energiemeters. Met een energiemeter

ondernemers, bezoekers en de gemeente aan wat ze samen

ziet u precies hoeveel stroom uw elektrische apparaten

belangrijk vinden voor Roerdalen. De visie gaat over de

verbruiken. Dit helpt u om bewuster met het gebruik van

lange termijn en geeft aan wat de ontwikkelingen op hoofd-

uw apparaten om te gaan en zo uw energierekening te

lijnen zijn voor o.a. natuur, wonen, verkeer en gezondheid.

verlagen. Doe mee en win!

Op 30 september is een beeldvormende bijeenkomst in het
gemeentehuis. We bespreken dan de keuzes die we willen

Hoe maakt u kans?

maken voor de omgevingsvisie. Komt u ook? Mail naar

Stuur uiterlijk 30 september een e-mail naar

omgevingswet@roerdalen.nl voor meer informatie.

samenduurzaam@roerdalen.nl. Schrijf in de e-mail
waarom u zo’n handige energiemeter wilt winnen. Vergeet niet uw naam en woonplaats
te vermelden. Heeft u geen e-mail,
dan kunt u ons bellen. Let op: alleen inwoners van de gemeente
Roerdalen kunnen meedoen.

Samen doen
Inwoners, ondernemers, verenigingen en gemeente wer-
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samen duurzaam!

Gewonnen?
Bent u een van de winnaars? Dan nemen we uiterlijk

ken samen aan de dingen die belangrijk zijn voor Roerda-

maandag 5 oktober via e-mail of telefoon contact met

len. Op deze pagina informeren wij u elke maand over

u op. U kunt de energiemeter dan in het gemeente-

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

huis komen ophalen. Via Facebook verloten we nóg

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

eens 25 meters. Meer weten over energiemeters? Kijk

Samen doen! Doet u mee?

op www.samendoensamenduurzaam.nl.
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