
Op zaterdag 28 oktober organiseert 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 voorbeel-
den van wat u zelf kunt doen om duurzamer te leven. 
Komt u ook? 

Programma
Wethouder Jan den Teuling opent de energiedag om 11.00 
uur in het gemeentehuis. Aansluitend is er een aantal 
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Nooit meer vergeten uw afval 
aan de weg te zetten? Down-
load dan de gratis app Af-
valwijzer (beschikbaar voor 
iOs, Android en Windows) of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.
nl. U kunt de app downloa-
den via uw app-store of via  
www.rdmaasland.nl. 

Op maandagavond 6 novem-
ber beginnen we met de voor-
bereidingen voor de geluksdag 
2018. Heb je goede ideeën, 
wil je meedoen? Kom dan 
naar Kasteel Aerwinkel, Aer-
winkelsallee 1 in Posterholt. 
We beginnen om 19:30 uur. 
Aanmelden kan via kleinge-
luk@roerdalen.nl. Info staat op 
www.geluksdagroerdalen.nl

Beleef de Meinweg eens op 
een heel andere manier tijdens 
de wandeling Meinweg bij 
nacht! Op zaterdag 28 okto-
ber kunt u met een gids de in 
het donker gehulde bossen en 
heide ervaren. De wandeling 
begint om 20:00 uur. Aanmel-
den en meer informatie:
 www.natuurparkenlimburg.nl 
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klantadviseur 
Daisy Deutsch-
mann-Oey over 
de webwinkel

Wat is de webwinkel?
Via de Webwinkel op onze 
website www.roerdalen.nl 
kunt u een aantal producten 
en diensten online aanvra-
gen. U hoef hiervoor dus 
niet meer naar het gemeen-
tehuis te komen. U kunt 
de producten en diensten 
gewoon thuis aanvragen, 
wanneer het u het best 
uitkomt. 

Welke producten kan ik 
via de webwinkel bestel-
len?
U kunt via de webwinkel 
onder andere een verhuizing 
of emigratie doorgeven. 
Verder kunt u een bewijs 
van Nederlanderschap, een 
uittreksel persoongegevens 
BRP of geheimhouding 
persoonsgegevens aanvra-
gen. Ook kunt u zich via de 
webwinkel aanmelden voor 
een snoeihoutactie. En ten 
slotte kunt u een akte of 
afschrift burgerlijke stand of 
een eigen verklaring voor het 
aanvragen van een rijbewijs 
aanvragen. 

Hoe werkt het bestel-
len van producten via de 
webwinkel?
U vindt de webwinkel via 
www.roerdalen.nl/web-
winkel. U kunt in één keer 
meerdere producten of 
diensten bestellen. Sommige 
producten zijn gratis. Andere 
producten kunt u meteen 
betalen met iDeal. Om ge-
bruik te kunnen maken van 
de webwinkel, heeft u wel 
een DigiD nodig. Hierdoor 
is het bestellen van produc-
ten via de webwinkel veilig. 
Houd ook uw Burgerservice-
nummer (BSN) bij de hand. 
Alleen voor het aanmelden 
voor de snoeihoutactie heeft 
u uw BSN en DigiD niet 
nodig.

drie vragen aan

presentatie over onder andere duurzame nieuwbouw, uw 
energiemeter, energiezuinige renovatie en energie besparen 
samen met uw buurt. Er zijn bedrijven aanwezig die gespe-
cialiseerd zijn in duurzame energievoorzieningen. Denk aan 
isolatie, warmtesystemen, verlichting of groene energie. Zij 
informeren u over de mogelijkheden voor uw huis en ook 
over de financiële kant van duurzame investeringen.

Energietransitie
De energietransitie is een plan van de overheid om van fos-
siele brandstoffen over te gaan naar volledig duurzame ener-
giebronnen. Denk hierbij aan zonne- en windenergie. Volgens dit plan moet Nederland in 2050 
energieneutraal zijn. Tijdens de Energiedag krijgt u veel informatie over wat u zelf kunt doen om 
energie te besparen en duurzame energie op te wekken. 

Duurzaam Roerdalen
Duurzaam Roerdalen is een coöperatie die bij wil dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling 
die hoort bij de energietransitie. De coöperatie richt zich zowel op mogelijkheden om energie op 
te wekken als op bewustwording en energiebesparing. Duurzaam Roerdalen onderzoekt de kan-
sen in de gemeente in de meest brede zin: van windmolenpark tot led-lampen. Samen bewust 
energie besparen en duurzaam opwekken: daar gaat het om. 

Doe mee!
Wij zien u graag op zaterdag 28 oktober in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. Wilt u meer 
weten over dit onderwerp? Kijk dan op www.duurzaamroerdalen.nl. Lid worden van Duurzaam 
Roerdalen kan ook, dat kost tien euro per jaar. 

in beeld

Zet een mantelzorger in het zonnetje!}
Duurzaam Roerdalen.

}

Wilt u een mantelzorger een blijk van waardering geven tijdens de Dag van de Mantelzorg op 
vrijdag 10 november? Meld hem of haar dan vóór 27 oktober aan. Haal een aanmeldkaartje 
op bij een van de afhaalpunten of bel de medewerkers van het Servicepunt Roerdalen: (0475) 
538 888. Meer informatie en de adressen waar u een aanmeldkaartje kunt ophalen staat op 
www.roerdalen.nl bij Nieuws. 
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