
In Nederland worden kunststof verpakkingen geschei-
den ingezameld en gerecycled. Dat is dankzij inwo-
ners, het bedrijfsleven en de overheid heel succesvol. 
Grondstoffen kunnen namelijk opnieuw worden 
gebruikt én er wordt CO2 bespaard. Toch wordt de 
laatste tijd in de media getwijfeld aan het nut van de 
kunststof inzameling. Dat is jammer, want Nederland-
se gemeenten, waaronder Roerdalen, werken hard 
aan het verbeteren van afvalscheiding.  
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Kunststof scheiden blijft belangrijk!
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Bij vragen of voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen met (0475) 538 888. 
Kijk voor openingstijden op 
www.roerdalen.nl
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Is Roerdalen een senior-vriende-
lijke gemeente? Die vraag staat 
centraal tijdens een uitzending 
van Sjpek met Eier van OR6 op 
zondag 10 december. Onder 
anderen wethouder Eugenie 
Cuijpers en gemeenteraadslid 
Henk van der Linden praten 
hierover mee. 

Zoek tijdens een nachtelijke 
wandeling op zaterdag 9 de-
cember mee naar bosuilen op 
de Meinweg. Onderweg vertelt 
een gids van Staatsbosbeheer u 
alles over dit mysterieuze dier. De 
wandeling begint om 20.00 uur. 
Aanmelden en meer informatie: 
www.natuurparkenlimburg.nl.

Samen doen! De dorpsgesprek-
ken eerder dit jaar hebben mooie 
wensen, ideeën en meningen 
opgeleverd. We hebben zes the-
ma’s gekozen waar we samen 
met enthousiaste inwoners mee 
aan de slag willen. Komt u ook 
naar de bijeenkomst in uw dorp? 
Lees meer op www.roerdalen.nl 
bij Nieuws.

Jan Schreurs 
over Buurkracht in 
Roerdalen

Wat is Buurkracht? 
Buurkracht brengt mensen 
bij elkaar om samen energie 
te besparen. Dat gebeurt 
op initiatief van diverse 
Nederlandse energienet-
beheerders. Buurkracht is al 
in heel Nederland actief. 
Energie besparen betekent 
natuurlijk kosten besparen, 
maar het maakt Nederland 
ook duurzamer en de wereld 
leefbaarder. De bedoeling is 
dat we in Nederland in 2050 
zo’n 50% minder energie 
gebruiken. Dat lijkt veel, 
maar we kunnen in huis veel 
besparen zonder wooncom-
fort in te leveren. Samen met 
de buurt energie besparen 
is gemakkelijker, leuker en 
slimmer dan alleen. 

Is Buurkracht al actief in 
Roerdalen?
Het eerste Buurkracht-initia-
tief in Roerdalen is ontstaan 
in de buurtschap Reewoude 
in Herkenbosch. Op 15 
november was daar een 
drukbezochte en succesvolle 
bijeenkomst over wat de 
buurt kan doen om samen 
energie te besparen. Het 
zou mooi zijn als ook andere 
buurten in Roerdalen met 
Buurkracht beginnen. Daar-
voor zoeken we mensen die 
interesse hebben om hier de 
schouders onder te zetten. 

Hoe kan ik meedoen? 
Heeft u interesse om een 
Buurkracht-initiatief in uw 
eigen buurt te beginnen? 
Neem dan contact op met 
Duurzaam Roerdalen via 
info@duurzaamroerdalen.
nl. Meer informatie staat op 
de website van Buurkracht: 
www.buurkracht.nl.  

drie vragen aan

Recycling
Op dit moment wordt ongeveer 80% van het ingezamelde 
kunststof gerecycled. Daarvan is een groot deel grondstof voor 
nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval is een 
moeilijker te recyclen mix van verschillende kunststofsoorten. 
Om hiervoor oplossingen te zoeken werken producenten, 
afvalbedrijven, de recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk 
samen. Het is daarbij onder andere belangrijk dat het ingeza-
melde kunststof zo zuiver mogelijk is. 

Wat kunt u doen?
Ook u als inwoner kunt ervoor zorgen dat de kunststofrecycling steeds beter wordt. Lever 
daarvoor het kunststof goed gescheiden in. In Roerdalen kunt u kunststof verpakkingsmateriaal 
samen met drinkpakken weggooien in de speciale zakken. RD Maasland haalt deze zakken elke 
vier weken bij u op. Op welke dagen dat is, staat op uw persoonlijke afvalkalender en op www.
mijnafvalwijzer.nl. Of  download de gratis app Afvalwijzer (beschikbaar voor iOs, Android en 
Windows). 

Wel/niet-lijst
Twijfelt u wat er wel of niet in de zakken voor PD-afval (plastic en drinkpakken) mag? Op de 
website van RD Maasland, www.rdmaasland.nl, staat een lijst met materialen die wel én niet bij 
het PD-afval horen. U hoeft PD-afval niet schoon te maken voordat u het in de zak doet en de 
doppen mogen op flessen blijven zitten. Zorg er wel voor dat de verpakkingen leeg zijn. Maak 
drinkpakken zoveel mogelijk plat. Zo kunt ook u uw bijdrage leveren aan de verbetering van 
afvalrecycling en dus aan ons milieu!

in beeld

Winterslaap voor WML-watertaps}

}

WML heeft de watertaps op de Markt in Posterholt en bij de Harmoniezaal in Sint Odiliënberg 
van het water afgesloten voor de winter. Zo wordt voorkomen dat ze bevriezen. In het voor-
jaar van 2018 worden de watertaps weer aangesloten. Zodra er weer gratis lekker drinkwater 
getapt kan worden, leest u dat op deze pagina. Of kijk op www.wml.nl. 

actueel

Vergadering Wmo-raad op 
13 december
Op woensdag 13 december 2017 vergadert de Wmo-raad 
van 09.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis in Sint Odiliën-
berg. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom 
aanwezig te zijn. De agenda staat op www.roerdalen.nl bij 
Nieuws. Meer informatie over de Wmo-raad en haar leden 
staat op de website www.wmoraadroerdalen.nl.  

}
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