
De website www.EropuitinRoerdalen.nl is een online 
evenementenkalender. De gemeente heeft de website 
opgezet nadat de verenigingen hadden aangegeven 
hier behoefte aan te hebben. In EropuitinRoerdalen.nl 
kunnen zij hun evenementen gratis onder de aandacht 
brengen. Bovendien kunnen ze hun evenementen 
op elkaar afstemmen. Niet alleen verenigingen zet-
ten hun evenementen op EropuitinRoerdalen.nl, ook 
inwoners kunnen dat doen. De gemeente Roerdalen 
doet de coördinatie.
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Zin in een uitstapje? Kijk dan eens op EropuitinRoerdalen.nl

roerdalenbericht 
is een uitgave van de gemeente Roerdalen.
Schaapsweg 20, 
6077 CG Sint Odiliënberg
T (0475) 538 888 • F (0475) 538 899
E info@roerdalen.nl  • I www.roerdalen.nl
Bij vragen of voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen met (0475) 538 888. 
Kijk voor openingstijden op 
www.roerdalen.nl

}

Breng uw klein chemisch afval 
naar de chemokar! Op zater-
dag 16 september staat de 
chemokar op de Oude Markt 
in Posterholt. Op zaterdag 23 
september staat de chemokar 
aan de Schepersheuvel in Sint 
Odiliënberg. Beide dagen kunt 
u er tussen 09.00 en 13.00 uur 
terecht. 

Opgroeien en opvoeden is niet 
altijd gemakkelijk. Heeft u vra-
gen over schoolkeuze, voeding, 
huiswerk, zakgeld of gezond-
heid? Het Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG) kan helpen. Kijk 
op www.cjgml.nl of bel op een 
werkdag tussen 08.30 en 17.00 
uur naar 0800 43 88 300.

Ontvang via de gratis Over uw 
buurt-app informatie over be-
sluiten die uw leefomgeving di-
rect beïnvloeden. Via symbolen 
ziet u om welke besluiten het 
gaat, zoals vergunningen, plan-
ningen en plaatselijke regel-
geving. Installeer de app (iOS, 
Android en Windows) en blijf 
nog beter geïnformeerd over 
Roerdalen! 

Hay Nelissen 
over Duurzaam 
Roerdalen

Wat is Duurzaam 
Roerdalen?
We vinden het belangrijk om 
in te zetten op duurzame 
energie. Onze coöperatie 
Duurzaam Roerdalen kijkt 
zowel naar mogelijkheden 
om energie op te wekken als 
naar bewustwording. Ener-
giebesparing is belangrijk 
voor het milieu en voor de 
portemonnee. We zijn bezig 
te mogelijkheden hiervoor in 
Roerdalen te onderzoeken. 
Dat is heel breed en divers: 
van een zonne- of wind-
molenpark tot voorlichting 
over ledlampen. Ons doel is 
inwoners bewust te maken 
van het klimaat en te helpen 
bij het opwekken van duur-
zame energie.  

Waarom is dit zo belang-
rijk?
Samen kun je meer dan 
alleen. Het dak op mijn huis 
bijvoorbeeld heeft teveel 
schaduw voor zonnepanelen 
maar dat van mijn buren ligt 
volop in de zon. Dan kun 
je met je buren of zelfs met 
de hele buurt afspreken om 
samen energie op te wek-
ken. Een voorbeeld van hoe 
inwoners kunnen samen-
werken. Door samen energie 
op te wekken en op te slaan 
kunnen inwoners uiteindelijk 
minder afhankelijk worden 
van energieleveranciers. 

Kan ik meedoen? 
Op 28 oktober organiseren 
we in het gemeentehuis een 
energiedag van 10.00 tot 
17.00 uur. U bent van harte 
welkom hierbij te zijn. Er 
zijn diverse presentaties én 
voorbeelden van wat u zelf 
kunt doen om duurzamer te 
leven. Verder kan iedereen 
lid worden van Duurzaam 
Roerdalen en zijn of haar 
steentje bijdragen. Lid 
worden van een coöperatie 
heeft als voordeel dat u 
bijvoorbeeld als ondernemer 
mee kunnen beslissen zon-
der financiële risico’s. 

Kijk vast eens op 
www.duurzaamroerdalen.nl.

drie vragen aan

Kalender
Op de startpagina van EropuitinRoerdalen.nl staat een 
overzicht van activiteiten in de hele gemeente Roerdalen. U 
kunt ook per dorp bekijken wat er allemaal te doen is. De 
activiteiten zijn heel divers: van een frisse wandeling tot een 
gezellige activiteit binnenshuis. De Leropper Tuin organiseert 
bijvoorbeeld een aantal workshops bloemstukken maken met 
pompoenen. Of loop eens binnen bij Landwinkel Schurenhof 
voor een expositie van kunstenares Christel Roemermann. Op 
24 september organiseert de VVV een begeleide wandeling in 
Montfort, met de historie van het kasteel als onderwerp.

Activiteit aanmelden
U kunt heel eenvoudig zelf een activiteit aanmelden. Een voorwaarde is wel dat de activiteit voor 
iedereen toegankelijk is. Klik op de startpagina op de knop ‘activiteit aanmelden’ en vul het for-
mulier in. Als u een foto toevoegt, maakt u het extra aantrekkelijk. Een webredacteur controleert 
vervolgens of uw activiteit geschikt is voor publicatie op Eropuitinroerdalen.nl. Als de webredac-
teur uw activiteit goedkeurt, plaatst hij deze op de website. Dat is gratis. 

in beeld

 Veilig Roerdalen}

Op 24 september organiseert de VVV een wandeling in Montfort met het kasteel als onderwerp. 
Foto: Stichting Kasteel Montfort. 

}

actueel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Jeugdsoos Amicale organiseert van vrijdag 22 september t/m 
zondag 24 september 2017 het Open Air Festival. Daarom is 
tijdens deze dagen de toegangsweg naar de voetbalvelden vanaf 
de Schaapweg in Herkenbosch  afgesloten voor al het verkeer.

actueel

WML vervangt deel waterleiding 
Sint Odiliënberg 

Op maandag 18 september begint APK infra in opdracht van 
WML met het vervangen van de waterleiding in enkele straten. 
Het gaat om de leidingen in de Bernhardlaan, de Kanunnik Wil-
lemsestraat, de Margrietlaan en de Pastoor Ceijssensstraat. De 
werkzaamheden gaan ongeveer tien weken duren. Op 31 augus-
tus was er voor aanwonenden een informatieavond. 
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Frank 
Enckevort via de klantenservice van WML, tell. 043 309 09 09. 

}

}

De burgemeester van Roerdalen treedt hard op tegen overtreders van de Opiumwet. Bij over-
tredingen, zoals het houden van een hennepplantage, worden woningen gesloten. Hennep-
plantages zijn een gevaar voor de hele buurt. Niet alleen ontstaat er brandgevaar, maar de 
buurt wordt onveiliger omdat het criminaliteit aantrekt. Wees als omwonenden alert op sig-
nalen en meld dit bij de politie of gemeente. Meer weten? Kom dan op 10 oktober naar de 
informatiemarkt Veilig Roerdalen in de Apollohal. Daar informeren de politie, brandweer en 
gemeente u over hoe u kunt helpen uw buurt veilig te houden. 
Kijk ook eens op www.watstaaterophetspel.nl en www.watzetjijophetspel.nl. 
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De website www.EropuitinRoerdalen.nl is een online
evenementenkalender. De gemeente heeft de website
opgezet nadat de verenigingen hadden aangegeven
hier behoefte aan te hebben. In EropuitinRoerdalen.nl
kunnen zij hun evenementen gratis onder de aandacht
brengen. Bovendien kunnen ze hun evenementen
op elkaar afstemmen. Niet alleen verenigingen 
zet-ten
hun evenementen op EropuitinRoerdalen.nl, ook
inwoners kunnen dat doen. De gemeente Roerdalen
doet de coördinatie.
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Op de startpagina van EropuitinRoerdalen.nl staat een
overzicht van activiteiten in de hele gemeente Roerdalen. U
kunt ook per dorp bekijken wat er allemaal te doen is. De
activiteiten zijn heel divers: van een frisse wandeling tot een
gezellige activiteit binnenshuis. De Leropper Tuin organiseert
bijvoorbeeld een aantal workshops bloemstukken maken met
pompoenen. Of loop eens binnen bij Landwinkel Schurenhof
voor een expositie van kunstenares Christel Roemermann. Op
24 september organiseert de VVV een begeleide wandeling in
Montfort, met de historie van het kasteel als onderwerp.
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Activiteit aanmelden
U kunt heel eenvoudig zelf een activiteit aanmelden. Een voorwaarde is wel dat de activiteit voor
iedereen toegankelijk is. Klik op de startpagina op de knop ‘activiteit aanmelden’ en vul het 
for-mulier
in. Als u een foto toevoegt, maakt u het extra aantrekkelijk. Een webredacteur controleert
vervolgens of uw activiteit geschikt is voor publicatie op Eropuitinroerdalen.nl. Als de 
webredac-teur
uw activiteit goedkeurt, plaatst hij deze op de website. Dat is gratis.
Op 24 september organiseert de VVV een wandeling in Montfort met het kasteel als onderwerp.
Foto: Stichting Kasteel Montfort.
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Veilig Roerdalen
actueel
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Jeugdsoos Amicale organiseert van vrijdag 22 september t/m
zondag 24 september 2017 het Open Air Festival. Daarom is
tijdens deze dagen de toegangsweg naar de voetbalvelden vanaf
de Schaapweg in Herkenbosch afgesloten voor al het verkeer.
actueel
WML vervangt deel waterleiding
Sint Odiliënberg
Op maandag 18 september begint APK infra in opdracht van
WML met het vervangen van de waterleiding in enkele straten.
Het gaat om de leidingen in de Bernhardlaan, de Kanunnik 
Wil-lemsestraat,
de Margrietlaan en de Pastoor Ceijssensstraat. De
werkzaamheden gaan ongeveer tien weken duren. Op 31 
augus-tus
was er voor aanwonenden een informatieavond.
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Frank
Enckevort via de klantenservice van WML, tell. 043 309 09 09.
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