
Actief en vitaal zijn en blijven. Het zou vanzelfsprekend 
moeten zijn, maar dat is het vaak niet. Als u ouder wordt, 
een beperking heeft of eenzaam bent, kan uw leefwereld 
klein worden. Een fijne dagbesteding, zoals de Huiskamer 
Plus, kan dan een oplossing zijn. Er is een Huiskamer Plus in 
Melick, Posterholt en Herkenbosch.

Activiteiten
In de Huiskamer Plus kunt u deelnemen aan allerlei begeleide acti-
viteiten, zoals handwerken, schilderen en muziek maken. Ook kunt 
u er een spelletje spelen, geheugentraining doen, samen de krant 
doornemen, een wandeling maken of gymnastiekoefeningen doen. 
Als u extra ondersteuning nodig heeft, is dit mogelijk. U kunt een 
hele dag of een dagdeel in de Huiskamer Plus terecht. 

Melick
In Melick is een Huiskamer Plus bij Andreasheem.
• Adres: Markt 9, 6074 BB Melick
•  Openingstijden: maandag en donderdag van 8.45 tot 16.45 uur
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De Huiskamer Plus, een fijne besteding van de dag

Van 23 maart tot 19 april 2019 
ligt de ontwerp-wijzigingsveror-
dening Omgevingsverordening 
Limburg 2014 paragraaf 2.14 
Houden van geiten van Provin-
cie Limburg ter inzage.  U kunt 
deze inzien in de publiekshal 
van het gemeentehuis. Of 
kijk op www.roerdalen.nl bij 
Nieuws. 

Op woensdag 20 maart 2019 
waren de verkiezingen van 
zowel de leden van provinciale 
staten als de leden van het 
algemeen bestuur van het 
waterschap. De stemmen per 
kandidaat en per stembureau 
in Roerdalen kunt u bekij-
ken op www.roerdalen.nl bij 
Nieuws. 

Op dinsdag 2 april 2019 ver-
gadert de Cliëntenraad Roer-
dalen vanaf 09.00 uur in het 
gemeentehuis in Sint Odiliën-
berg. Als u deze vergadering 
wilt bijwonen, kunt u zich 
melden bij de receptie van het 
gemeentehuis. Meer informa-
tie staat op de website: www.
clientenraad-roerdalen.nl. 

Mart van Melick 
van Duurzaam 
Roerdalen over 
ondernemersbij-
eenkomst over de 
energietransitie

Waar gaat deze 
 bijeenkomst precies over?
Bent u ondernemer in 
Echt of Roerdalen? Dan is 
deze bijeenkomst interes-
sant voor u. Wat bete-
kent de energietransitie 
voor de ondernemer als 
gebruiker, als leverancier 
en als mogelijke energie-
producent? Waar gaat het 
om? Wat kost het en wat 
brengt het op? Hoe zit het 
met zelf energie opwek-
ken? Energie Coöperaties 
Echt-Susteren Energie 
en Duurzaam Roerdalen 
organiseren in samenwer-
king met de Rabobank en 
de gemeenten Echt-Sus-
teren en Roerdalen deze 
ondernemersbijeenkomst 
om u te helpen met het 
beantwoorden van de 
vele vragen. 

Hoe ziet het programma 
eruit?
Tijdens de bijeenkomst 
staat onder andere de rol 
van de gemeente op de 
agenda en gaat gedepu-
teerde Eric Geurs in op 
wat de energietransitie 
voor het Limburgse MKB 
betekent. Verder gaat het 
over wat ondernemers 
moeten en kunnen doen 
en over financiële aspec-
ten. 

Wanneer en waar is het?
U bent van harte welkom 
op 11 april 2019 om 16.00 
uur in Kasteel Daelen-
broeck in Herkenbosch. 
Het adres is Kasteellaan 
2. De bijeenkomst duurt 
tot 18.00 uur. Deelname is 
gratis voor ondernemers 
uit Echt-Susteren en Roer-
dalen. Het aantal plaatsen 
is beperkt. Meld u dus 
snel aan. Deelname is op 
volgorde van aanmelding 
via info@duurzaamroer-
dalen.nl. 

drie vragen aan

•  Contact: Karin Reumers, telefoon 06 226 906 21 of 06 485 908 49, 
e-mail: melick.dagbesteding@dezorggroep.nl 

Posterholt
In Posterholt is een Huiskamer Plus in het Groene Kruis-gebouw. 
•  Adres: Nieuw Holsterweg 38, 6061 EH Posterholt
•  Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.45 tot 16.45 

uur
•  Contact: Karin Reumers 06 424 248 61 of 06 485 908 49, e-mail:  

posterholt.dagbesteding@dezorggroep.nl 

Herkenbosch
In Herkenbosch is een Huiskamer Plus in Zorgcentrum Bosscherhof. 
• Adres: Bosscherhof 1, 6075 HE Herkenbosch
•  Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.45 tot 16.45 uur
•  Contact: Miranda Hendrickx, telefoon 06 429 840 56, e-mail:  herkenbosch.dagbesteding@dezorggroep.nl 

Kosten
Deelname is gratis. Alleen als u mee wilt eten, betaalt u € 7,- per keer.

Vrijwilligers welkom!
Wilt u als vrijwilliger helpen bij de Huiskamer Plus? Dan bent u van harte welkom! Neem voor meer informa-
tie contact op via de contactgegevens die hierboven zijn genoemd. 

Vervoer nodig?
Wilt u graag komen, maar heeft u geen vervoer? De Wensbus Roerdalen kan u thuis ophalen en na bezoek 
aan de Huiskamer Plus weer thuis brengen. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 06 405 858 69. 
Dat kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur. Meer informatie vindt u op  
www.wensbusroerdalen.nl 

Foto: Detail in Beeld

}

in beeld

Geluksweek geslaagd! }

Wat was het leuk: een hele week vol groot en klein geluk dankzij de inzet van vele en-
thousiaste inwoners, verenigingen en ondernemers! Hartelijk dank aan iedereen die zijn 
steentje heeft bijgedragen om deze week heel speciaal te maken. De foto is gemaakt in 
de kasteelkelder van Kasteel Montfort waar het muzikale verhaal Luna’s Magic Flute werd 
verteld. Kijk voor meer leuke foto’s eens op www.facebook.com/KleinGelukuitRoerdalen. 
Foto: Anki Riteco. 
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Actueel

Blockchain voor geluk?
Twee groepjes studenten van Zuyd Hogeschool onderzoeken of 
blockchain als nieuwe technologie kan bijdragen aan het vergro-
ten van geluk. We zijn erg benieuwd wat u als inwoner of onder-
nemer uit Roerdalen hiervan vindt. U kunt het ons laten weten 
door een korte vragenlijst in te vullen. Deze staat op http://geluk.
ga. Meedoen kan tot eind maart. Alvast bedankt voor uw hulp! 

}



1.  Aangevraagde  
omgevingsvergunningen 

Hieronder leest u welke aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning wij hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze 
aanvragen kunt u contact opnemen met een van de medewer-
kers van Servicepunt Roerdalen, telefoon (0475) 538 888.

Datum aanvraag: 17 maart 2019
Sint Josephstraat 15, 6077 NH Sint Odiliënberg: het kappen 
van een Amerikaanse eik op het achtererf.

Datum aanvraag: 16 maart 2019
Aan de Berg 3, 6077 AC Sint Odiliënberg: het plaatsen van een 
luifel aan de voorgevel.

Datum aanvraag: 15 maart 2019
Montforterstraat 2, 6065 NM Montfort: het bouwen van een 
woonhuis.

Datum aanvraag: 14 maart 2019
Beukenlaan 8 en 10, 6077 CH Sint Odiliënberg: het verbouwen 
van een bestaand woonhuis tot twee eengezinswoningen.

2. Evenementenmeldingen

De volgende evenementen zijn bij ons gemeld:

Trailrunning Europe B.V.: organiseren van een trailrun in Her-
kenbosch op 27 april 2019.

S.P.H.J.M. Engels: organiseren van een American Car Meeting 
in Melick op 9 juni 2019.

Parochie St. Martinus Vlodrop: organiseren van een kerstmarkt 
in Jeugdhuis De Blokhut in Vlodrop op 8 december 2019.

Stichting Jeugd en Jongeren: organiseren van een Sint Maar-

tensviering in Posterholt op 9 november 2019.

Stichting Jeugd en Jongeren: organiseren van een optocht ten 
behoeve van Koningsdag in Posterholt op 27 april 2019.

Schutterij St. Mathias & Cornelius: organiseren van een optocht 
(generale repetitie) ten behoeve van het Kinjer OLS in Poster-
holt op 18 juni 2019.

Parochie St. Martinus Vlodrop: organiseren van de Sacraments-
processie in Vlodrop  op 15 juni 2019.

3.   Ontwerp-bestemmingsplan  
Heinsbergerweg 3 Melick ter inzage 

Burgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend 
dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Heinsbergerweg 3 Melick’ 
voor een ieder ter inzage ligt.

Inzage en raadplegen
Het ontwerp raadsbesluit en ontwerp bestemmingsplan lig-
gen met bijbehorende stukken vanaf 28 maart 2019 voor 6 
weken ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen. De stukken 
staan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de codering 
NL.IMRO.1669.BPMLK2018HEINSBWG3-OW01.

Het plan
Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de vormverandering 
en vergroting van het bestaande agrarisch bouwvlak aan de 
Heinsbergerweg 3 in Melick. Deze locatie is kadastraal bekend 
als gemeente Melick, sectie E, nummers 6537 (ged.), 5940, 
5941 (ged.).

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 
schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze 
kunt u richten aan de gemeenteraad van Roerdalen, postbus 

6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze moet u een afspraak maken. Een af-
spraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinza-
gelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een 
zienswijze kenbaar te maken.   

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guusje 
Vosbeek van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikke-
ling, telefoon: (0475) 538 888.

4. Verleende omgevingsvergunningen

Hieronder leest u welke omgevingsvergunningen wij hebben 
verleend. Bij de reguliere procedure kunt u, als u belangheb-
bende bent, een bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Bij spoedeisend belang kunt 
u, naast het bezwaarschrift, de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 
AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
Een besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Als 
het project bestaat uit één of meer van de volgende activi-
teiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het slopen of 
wijzigen van een monument, treedt het besluit niet in werking 
voordat de bezwaar- of beroepstermijn verstreken is. Is in deze 
gevallen ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
dan treedt het besluit pas in werking nadat op dit verzoek is 
beslist.

Reguliere procedure
Vinkenberg 5, 6074 DL Melick: het aanleggen van een rook-
kanaal aan de buitengevel. Periode bezwaar: 15 maart t/m 26 
april 2019.

Kampweg 4, 6065 CC Montfort: het wijzigen en vervangen 
van handelsreclame aan de gevel van het bedrijf. Periode be-
zwaar: 16 maart t/m 27 april 2019.
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Actueel

Aanpassing bestemmingsplan ’t Sittert
Er wordt volop gebouwd in ‘t Sittert in Sint Odiliënberg. Dit gebied heeft 
de bestemming bouwen in het bestemmingsplan. In het bestemmingplan 
staat omschreven wat er precies gebouwd mag worden. Bij een wijziging 
start de gemeente een zogenaamde bestemmingsplanprocedure op om 
het plan aan te passen. 

Dit is in februari gebeurd voor een aantal wijzigingen in het bouwplan ’t Sittert in 
Sint Odiliënberg. Op het plan is een aantal zienswijzen ingediend. Deze zienswij-
zen worden momenteel door de gemeente beoordeeld en beantwoord. Zodra dit 
gebeurd is, neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan. Dit zal 
op zijn vroegst eind mei zijn. Na een positief besluit van de gemeenteraad begint 
het behandelen van de vergunningen voor de seniorenwoningen. Pas als dit alle-
maal rond is, kan begonnen worden met de daadwerkelijke bouw van woningen. 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Orelia Meuwissen 
via het Servicepunt Roerdalen, (0475) 538 888. 

} in beeld

Internationale Boomplantdag bij Brüggen}
Op woensdag 20 maart was de jaar-
lijkse Internationale Boomplantdag, dit 
keer in Naturpark Schwalm-Nette bij 
het Duitse Brüggen. Wethouder Jan den 
Teuling van onze gemeente en Dieter 
Dresen van de gemeente Brüggen plant-
ten samen met een aantal leerlingen de 
eerste boom. Daarna werd een herin-
neringsbord onthuld. Na het zingen van 
het Bomenlied gingen de leerlingen van 
de GGS Kreuzherrenschule Brüggen en 
van basisschool De Achtbaan uit Melick 
samen met vrijwilligers enthousiast aan 
de slag met het planten van honderden 
jonge boompjes. Foto: Pim Ermers


