
Permanente bewoning op recreatieparken is in de 
gemeente Roerdalen niet toegestaan. Na de succes-
volle handhavingsacties in de afgelopen jaren, start de 
gemeente nu met de aanpak van arbeidsmigranten die 
zijn gehuisvest op recreatieparken. Het doel hiervan is 
het verminderen van overlast en het verbeteren van 
de kwaliteit van recreatie in Roerdalen.

Burgemeester de Boer: ”Wij krijgen regelmatig meldingen 
van overlast op en rondom recreatieparken. Denk hierbij aan 
overlast als gevolg van overmatig drankgebruik, dumpingen 
van afval en parkeeroverlast. Dit wordt voornamelijk veroor-
zaakt door arbeidsmigranten. Vooral rondom recreatiepark 
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Van vrijdag 20 tot en met zon-
dag 22 oktober vindt de zesde 
editie van de Antiekbeurs Li-
mantica plaats op Kasteel Dae-
lenbroeck in Herkenbosch. Op 
vrijdag wordt de beurs feeste-
lijk geopend om 18:00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
limantica.eu. 

Wilt u meedenken over de 
Brandweer van de Toekomst? 
Of heeft uw bedrijf brand-
weervrijwilligers in dienst of 
zou u dat willen? Brandweer 
Limburg-Noord zoekt mensen 
én werkgevers met een me-
ning hierover. Laat uw mening 
horen op donderdag 12 okto-
ber. Meer informatie: www.
brandweer.nl/limburg-noord. 

Bent u een sleutelbos, een por-
temonnee of een dure zonne-
bril verloren? Of bent u juist de 
eerlijke vinder? Dan kunt u dit 
melden via www.verlorenofge-
vonden.nl. Als u iets verloren 
bent, kunt u op deze website 
ook kijken of het gevonden is. 

Jos van Heel 
over de 
bladkorven

Wanneer plaatst de 
gemeente de bladkorven 
weer?
We verspreiden de bladkor-
ven tweek in de gemeente. 
U kunt uw bladeren die u 
rond uw huis opruimt gratis 
in deze korven kwijt. Ze blij-
ven staan tot eind december. 

Waar staan de blad-
korven?
In Herkenbosch: Aan de 
vier Gebroeders, Daelen-
broekweg, Heuvelstraat, 
Hoogstraat, Korenbloem-
dreef, Molenbergweg, Pas-
toor Rohsstraat, Reewoude, 
Wederik/Ereprijs.
In Melick: Apollolaan, 
Beatrixlaan, Bernhardlaan, 
Groenstraat, Kennedysingel, 
Dr. Nolenslaan, Schnorren-
bergstraat, Wienkeskoel en 
Zandkuil. In Montfort: Aan 
het Water, Beatrixweg, Bos-
weg, Gestraatje, Mariaveld, 
Overkwartier, Waarderweg 
en Zandstraat. 
In Posterholt:  Vlodrop-
perweg, Roermondseweg, 
Rector van de Boornlaan, 
Heinsbergerweg (bij de 
grensovergang) en Heer-
baan. In Sint Odiliënberg: 
Bernhardlaan, Bosserveld-
weg, Eikenlaan, Leropper-
weg, Morgenweg, Reutjes-
weg (’t Reutje) en Willem 
Alexanderlaan. In Vlodrop: 
Etsberg, Kerkbergweg, 
Kruisweg, Populierenlaan, 
Rothenbach en Steinwinkel-
weg. 

Mag ik ook snoeiafval in 
de korven doen?
De bladkorven zijn alléén 
bedoeld voor bladeren, 
dus niet voor ander tuin- 
of snoeiafval! Brengt u 
bladeren in een zak, schud 
de zak dan leeg en neem 
hem mee terug naar huis. 
Wij raden verder aan om 
niet alle bladeren in uw tuin 
op te ruimen. Tussen de 
bladeren breken beestjes het 
dode organische materiaal 
af tot humus. En dat is weer 
voeding voor uw planten. Zo 
profiteren uw planten dus 
van de natuurlijke winter-
deken. 

drie vragen aan

het Elfenmeer in Herkenbosch. Recreanten voelen zich niet 
meer prettig in het park en vertrekken. Het aantal permanent 
bewoonde woningen en arbeidsmigranten neemt vervolgens 
toe doordat eigenaren hierin een lucratief verhuuralternatief 
vinden nu echte recreanten wegblijven.”

Aanpakken bij de bron
“De afgelopen weken zijn met onder andere de politie diverse 
oplossingen besproken: het instellen van een parkeerverbod, 
een wegsleepregeling of een verbod op alcohol in openbare 
ruimte. Ik ben geen voorstander van een ‘woud’ aan verbo-
den. Problemen moet je bij de bron en structureel aanpakken. Een recreatiepark is bedoeld om te 
recreëren, de arbeidsmigranten en andere bewoners wonen er permanent. Deze functievermen-
ging willen we niet. Dat pakken we nu aan. De brieven om dit proces te starten zijn afgelopen 
week de deur uit gegaan.”

Procedure
De betrokken partijen zijn aangeschreven en kunnen hun zienswijze kenbaar maken op de 
aanpak. Deze zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming. Hier zal een termijn gesteld 
worden waarop de overtreding beëindigd moet zijn. Is de overtreding niet beëindigd dan zal er 
een dwangsom verbeurd worden.

Oplossingen voor huisvesting
Hiermee zijn de problemen rondom huisvesting van arbeidsmigranten niet opgelost. Op de 
arbeidsmarkt in Roerdalen is vraag naar arbeidsmigranten en zij moeten ergens wonen. De 
gemeente Roerdalen gaat bekijken of het bestaande beleid bijgesteld moet worden en zo ja, op 
welke manier. Het is ook mogelijk dat structurele oplossingen op een andere manier gevonden 
moeten worden. Waar mogelijk zal de gemeente belanghebbenden betrekken bij het vinden van 
deze oplossingen.

in beeld

Energiedag Duurzaam Roerdalen}
 De foto is gemaakt door een inwoner uit Herkenbosch.

}

actueel

Paddenstoelenpluk verboden op 
De Meinweg

Kruiden en paddenstoelen plukken in de natuur om er thuis 
iets lekkers van te maken. Misschien doet u dat ook wel eens. 
Wist u dat in de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat 
het plukken van paddenstoelen verboden is in Nationaal Park 
de Meinweg? Als u toch paddenstoelen plukt in dit gebied, of u 
heeft ze bij u, riskeert u een boete. 
Ziet u mensen paddenstoelen plukken in Nationaal Park de 
Meinweg? Dan kunt u dit melden bij het Servicepunt Roerdalen, 
telefoonnummer: (0475) 538 888. 

}

Op zaterdag 28 oktober organiseert de coöperatie Duurzaam Roerdalen met ondersteuning van 
de gemeente de Energiedag over duurzame energie. Deze Energiedag is van 11.00 tot 17.00 
uur in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. Er zijn diverse presentaties en voorbeelden van 
wat u zelf kunt doen om duurzamer te leven. Komt u ook? 
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In Posterholt: 
Vlodrop-perweg,
Roermondseweg,
Rector van de Boornlaan,
Heinsbergerweg (bij de
grensovergang) en 
Heer-baan.
In Sint Odiliënberg:
Bernhardlaan, 
Bosserveld-weg,
Eikenlaan, 
Leropper-weg,
Morgenweg, 
Reutjes-weg
(’t Reutje) en Willem
Alexanderlaan. In Vlodrop:
Etsberg, Kerkbergweg,
Kruisweg, Populierenlaan,
Rothenbach en 
Steinwinkel-weg.
Mag ik ook snoeiafval in
de korven doen?
De bladkorven zijn alléén
bedoeld voor bladeren,
dus niet voor ander tuin-
of snoeiafval! Brengt u
actueel
Paddenstoelenpluk verboden op
De Meinweg
Kruiden en paddenstoelen plukken in de natuur om er thuis
iets lekkers van te maken. Misschien doet u dat ook wel eens.
Wist u dat in de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat
het plukken van paddenstoelen verboden is in Nationaal Park
de Meinweg? Als u toch paddenstoelen plukt in dit gebied, of u
heeft ze bij u, riskeert u een boete.
Ziet u mensen paddenstoelen plukken in Nationaal Park de
Meinweg? Dan kunt u dit melden bij het Servicepunt Roerdalen,
telefoonnummer: (0475) 538 888.
}


