
BLM Wegenbouw is bezig onder andere het fietspad tussen 
Montfort en Sint Odiliënberg te vernieuwen. Op dinsdag 25 
juni begint de aannemer met werkzaamheden aan het begin 
van dit fietspad. Dat is aan de rand van de bebouwde kom 
op de Waarderweg in Montfort.  
Snelheid remmen
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Waarderweg Montfort tijdelijk afgesloten

Wandel op vrijdagavond 28 juni 
met een gids van Staatsbosbe-
heer over De Meinweg terwijl 
de zonsondergang langzaam 
verandert in diepe duisternis.  
Meer informatie en een aan-
meldformulier:  
www.staatsbosbeheer.nl/ 
meinwegschemer. 
Foto: Peter Heuts. 

Op donderdag 27 juni is het 
gemeentehuis geopend van 
09.00 tot 12.30 uur. In de 
middag zijn we door een 
personeelsbijeenkomst niet 
bereikbaar. Op vrijdag 28 juni 
staan we weer voor u klaar!

Gaat u binnenkort naar het 
buitenland met vakantie? 
Controleer dan vast of uw 
paspoort nog geldig is. Moet 
u een nieuw paspoort aan-
vragen? Maak dan eerst een 
afspraak. Dat kan via 
www.roerdalen.nl bij Plan een 
afspraak of via 
(0475) 538 888. 

Mart van Melick 
van Duurzaam 
Roerdalen over 
besparen op uw 
energierekening

Wat kan Duurzaam 
 Roerdalen voor mij doen?
Er is veel aandacht voor 
de klimaatverandering 
en de noodzaak over te 
stappen naar duurzame 
energie. Het is goed om 
vast te bekijken wat u 
kunt doen. Hoe brengt u 
uw gas- en elektriciteits-
verbruik omlaag? En zelf 
energie opwekken, hoe 
werkt dat? Een energie-
coach van Coöperatie 
Duurzaam Roerdalen kan 
antwoord op deze vragen 
geven door voor u een 
energiescan uit te voeren. 

Hoe werkt het?
De energiecoach komt 
bij u thuis om een ener-
giescan uit te voeren. U 
bespreekt samen welke 
mogelijkheden er zijn om 
uw huis duurzamer te 
maken. Denk bijvoorbeeld 
aan isolatie, het gebruik 
van elektrische apparaten 
en verwarmingsinstalla-
ties. De energiecoach stelt 
vervolgens een advies-
rapport op. Hierin staan 
allerlei suggesties voor 
besparingen, met indica-
ties van investeringen en 
besparingen op uw ener-
gierekening. De energie-
coach kan u ook adviseren 
over het zelf opwekken 
van energie met bijvoor-
beeld zonnepanelen.

Hoe kan ik me 
 aanmelden?
U kunt zich aanmelden 
voor een energiescan via 
info@duurzaamroerdalen.
nl of www.duurzaamroer-
dalen.nl. Een energiescan 
kost € 75,-. Als u lid bent 
van de coöperatie Duur-
zaam Roerdalen kost het 
€ 50, -. Als u zich bij de 
aanvraag voor de scan 
aanmeldt als lid, betaalt u 
het lagere tarief. U moet 
dan wel minimaal twee 
jaar lid blijven van de 
coöperatie. Dit kost € 10,- 
per jaar. 

De bocht in de weg aan het begin van de bebouwde kom van 
Montfort remt nu voornamelijk de snelheid van het verkeer op de 
Waarderweg dat vanuit Montfort komt. In de nieuwe situatie wordt 
de snelheid geremd van het verkeer dat vanuit de andere kant komt. 
Na de aanpassing is deze oversteekplaats voor fietsers veiliger. 

Omleiding
De werkzaamheden op dit punt duren ongeveer vier weken. De aan-
nemer hoopt vóór de bouwvak klaar te zijn. Of dat lukt hangt onder 
andere af van het weer. Bewoners van de Waarderweg kunnen hun 
woning via de rotonde gewoon bereiken. Zij krijgen hierover een 
brief van BLM Wegenbouw. Het doorgaande verkeer moet omrijden. 
Vanuit de richting Sint Odiliënberg rijdt u linksaf via de Sweeltjesbosweg, 
Brandlintjesweg en de Hoogstraat naar het centrum van Montfort. Als u rechtsaf slaat, rijdt u via de Heisters-
weg, Processieweg en de Linnerweg naar de Rijksweg, A2 of A73. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van BLM Wegenbouw: 
www.blmwegenbouw.nl/fietspaden-roerdalen. Of blijf op de hoogte met de BouwApp. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Christian Reuls van BLM Wegenbouw via 06 8398 3728 of 
c.reuls@blmwegenbouw.nl. 
De weg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.
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in beeld

College bezoekt Nouryon in Herkenbosch}

Het college van burgemeester en wethouders bracht vorige week een bezoek aan het bedrijf 
Nouryon in Herkenbosch. Nouryon klinkt als een nieuw bedrijf maar het is onder de naam 
AKZO al tientallen jaren actief in Herkenbosch en in de rest van Nederland. Nouryon richt 
zich op chemie, kunstvezels, coatings en farmaceutische producten. Het college kreeg een 
rondleiding over het terrein en een presentatie over het bedrijf. 
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Actueel

Natura 2000-plannen Meinweg en 
Roerdal ter inzage

Van 13 juni tot 26 juli 2019 liggen twee provinciale plannen ter 
inzage: Natura 2000-plan Meinweg en Natura 2000-plan Roer-
dal. U kunt deze plannen bekijken in de publiekshal van het 
gemeentehuis of op www.officielebekendmakingen.nl bij Pro-
vinciaal blad 2019, nummer 4257. Op deze webpagina leest u 
ook hoe u uw zienswijze over dit plan kunt indienen. Dat kan tot 
26 juli 2019 als u dit schriftelijk wilt doen. Als u mondeling uw 
zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor tot uiterlijk 8 juli 2019 
een afspraak maken. Neem voor meer informatie contact op met 
het secretariaat van het Cluster Natuur & Water van Provincie 
Limburg: 06 469 747 79. 
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