
Bent u minder goed ter been en kunt u niet zelfstan-
dig reizen? Dan is er nu de Wensbus! Op woensdag 5 
september was de officiële start. Wethouder Eugenie 
Cuijpers maakte samen met bestuursleden en vrijwil-
ligers van Stichting Wensbus Roerdalen een  feestelijke 
rit met de splinternieuwe bus door Roerdalen. Ook 
een van de oudste inwoners van Roerdalen, de 
102- jarige heer Springer, reed mee. 

Uitkomst
“De Wensbus is een uitkomst voor mensen die niet zelfstan-
dig kunnen reizen,” zegt wethouder Eugenie Cuijpers. “Dat 
zullen vooral ouderen en mindervaliden zijn, maar de bus is 
er ook voor bijvoorbeeld jongeren met een gebroken enkel. 
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De Wensbus is er! 

Nog geen plannen voor 
het weekend?  Kom op 16 
 september naar het Boeren-
oogstfeest in Vlodrop! Een 
middag vol muziek, activiteiten 
en natuurlijk een hapje en 
een drankje. Van 14.00 tot 
18.00 uur op het terrein van 
Muziekhome, Koebroekweg in 
in  Vlodrop. Kijk ook eens op 
www.eropuitinroerdalen.nl. 

Heb jij gebruik gemaakt van 
jeugdhulp en wil je graag laten 
weten wat je daarvan vond?  
Laat het weten! De gemeenten 
in Midden-Limburg doen een 
onderzoek naar jeugdhulp. 
Met alle tips en ideeën van 
inwoners kunnen ze die verder 
verbeteren. Meer informatie: 
www.scalemc.nl. 

Op maandagavond 1 oktober 
zijn alle verenigingen en stich-
tingen van Roerdalen welkom 
bij de evaluatie van het sub-
sidiestelsel. Heeft u vragen, 
suggesties of wilt u meeden-
ken over het subsidiebeleid? 
Noteer dan deze datum in uw 
agenda. Meer informatie staat 
volgende week op deze pa-
gina. Foto: Ruud Snijders.

JOUW MENING >>TELT<<
Meer informatie? Kijk op www.scalemc.nl

Nanne van Poll over 
de vacatures bij de 
 Cliëntenraad Roerdalen

Wat doet de Cliëntenraad 
Roerdalen?
De Cliëntenraad Roerda-
len (CRR) is een onafhan-
kelijk adviesorgaan. Wij 
adviseren de gemeente 
Roerdalen gevraagd en on-
gevraagd over het lokale 
beleid en de uitvoering van 
de Participatiewet en an-
der sociaal beleid. We zijn 
op zoek naar drie nieuwe 
leden die zich samen met 
ons willen inzetten voor 
een sociaal en rechtvaardig 
beleid.  

Wat wordt gevraagd van 
een lid van de CRR?
U moet in Roerdalen 
wonen en bij de doelgroep 
van de Participatiewet 
horen. Denk hierbij aan 
een bijstandsuitkering of 
aanvullende bijstand bij-
voorbeeld na pensionering, 
SW-indicatie of Wajong-
uitkering. Het voorberei-
den van vergaderingen en 
het lezen van beleidsstuk-
ken en andere informatie 
moet u zelfstandig kunnen 
doen. Daar kan heel wat 
tijd in gaan zitten. Het is 
goed om u dat te realise-
ren voordat u reageert. U 
krijgt een kleine vergoe-
ding voor deelname aan 
vergaderingen en voor 
reiskosten daar naartoe. 
Dit wordt niet in min-
dering gebracht op een 
bijstandsuitkering.  

Hoe kan ik reageren?
Dat kan door een korte 
motivatie en uw curriculum 
vitae te sturen naar 
secretaris@cliëntenraad-
roerdalen.nl. Wij nodigen 
u uit voor een kennisma-
king. Als u geschikt bent, 
dragen we u voor aan  het 
College van Burgemeester 
en Wethouders van de 
gemeente. Kijk ook eens 
op www.cliëntenraad-
roerdalen.nl. 

drie vragen aan

Het zou mooi zijn als de bus ook een rol kan spelen bij het 
verminderen van eenzaamheid. De drempel om gezellig een 
kopje koffie te gaan drinken bij familie of zelf boodschappen 
te gaan doen wordt met de bus immers iets minder groot.” 

Mogelijkheden
De bus rijdt op weekdagen en vooral binnen Roerdalen. De 
chauffeurs mogen ook mensen naar het ziekenhuis in Roer-
mond brengen, of naar de dependance van het ziekenhuis 
in Echt. Ook een reis naar een crematorium in Roermond, 
Baexem of Echt of naar het NS-station in Roermond of Echt 
is toegestaan. De Wensbus heeft geen ruimte voor een rolstoel. 
Een opvouwbare rolstoel of een rollator kunnen wél mee. Ook huisdieren mogen niet mee. Een 
hulphond is een uitzondering. Een rit met de Wensbus kost € 1,50 voor een enkele rit binnen 
Roerdalen en € 3,00 voor een rit naar een aantal bestemmingen buiten Roerdalen. Reserveren 
kan via telefoonnummer 06 4058 5869.
 
Vrijwilligers gezocht!
Stichting Wensbus is een bewonersinitiatief dat volledig draait op vrijwilligers. De stichting zoekt 
nog vrijwilligers die chauffeur willen zijn, iemand die de ritten plant én een secretaris. Verder 
zijn er nog gastvrouwen of –heren nodig die tijdens de reis een handje kunnen helpen. Heeft u 
interesse? Kijk op www.wensbusroerdalen.nl of mail naar info@wensbusroerdalen.nl. Bellen kan 
ook: 06 811 722 83.

Foto: Pim Ermers
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in beeld

Winnaars kleurwedstrijd Zomergeluk bekend! }

Wauw, wat een geweldige kleurplaten hebben jullie bij ons ingeleverd. Goed gedaan kids uit 
Roerdalen! We hebben zes winnaars uitgekozen. Jay Zusterzeel uit Montfort, Inge Adams uit 
Melick en Evy Wackers uit Melick hebben een snoeppakket van Marie-Anne’s Snoepwinkel-
tje gewonnen. Esmee Backus uit Posterholt, Finn Mouwens uit Herkenbosch en Dewi Mayer 
uit Melick hebben een ijsbon van Carrefour Preuf & Proost gewonnen. Alle prijzen kunnen 
tot uiterlijk 1 oktober worden opgehaald bij Marie-Anne’s Snoepwinkeltje, Hoofdstraat 65 in 
Posterholt. Een leuk filmpje staat op de Facebookpagina KleinGelukuitRoerdalen. Veel plezier 
met de prijzen! 
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} Actueel
Buurtgezinnen zoekt steungezin 
Sint Odiliënberg

Wie wil een liefdevol en hardwerkend Syrisch gezin wegwijs 
maken in Sint Odiliënberg? Met de hulp van een steungezin 
kunnen ze zich de Nederlandse cultuur, normen en waarden 
nog meer eigen maken en kunnen de kinderen zich optimaal 
ontwikkelen. Meer informatie: www.buurtgezinnen.nl of bel 
Freke Spijkers: 06 1007 6282. 



Wilt u RoerdalenBericht wekelijks in uw mailbox ontvangen? 

Meld u zich dan aan via www.roerdalen.nl.
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} 1.  Aangevraagde 
 omgevingsvergunning

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

Datum aanvraag: 31 augustus 2018
Van Sonsbeecklaan 23, 6074 CJ Melick: legaliseren van een 
bestaande berging.

Datum aanvraag: 3 september 2018
Putveestraat 4,6065 NJ Montfort: het bouwen van een 
rundveestal.

2.  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 acti-
viteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het slopen 
of wijzigen van een monument, treedt het besluit niet in wer-
king 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
Veestraat ongenummerd, perceel kadastraal bekend ge-
meente Sint Odiliënberg, sectie F, nummer 407: gedeeltelijk 

ophogen van een agrarisch perceel met teelaarde. Periode 
bezwaar: 31 augustus t/m 12 oktober 2018.

Dijkhof 1, 6065 GA Montfort: het plaatsen van een reclame-
zuil. Periode bezwaar: 4 september t/m 16 oktober 2018.

3.  Verlengen beslistermijn 
 omgevingsvergunning

In het kader van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn van acht weken te verlengen met 
zes weken.

Indieningsdatum: 26 april 2018
Schaapsweg 18, 6063 BA Vlodrop: het bouwen van een 
kantoor (blok C).

Plastic speelgoed? Bij het restafval of Milieupark!
www.mijnafvalwijzer.nl 

}
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} Actueel
Droom voor uw buurt? Kern met Pit helpt! 

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Dan is nu een goed moment om het uit te voeren. Kern 
met Pit helpt al veertig jaar burgerinitiatieven. Denk aan het aanleggen van een gezamenlijke 
moestuin, een speelveldje voor de jeugd of het restaureren van een buurthuis. De hulp bestaat uit 
bijvoorbeeld een gratis adviseur, interessante workshops, de mogelijkheid uw (online) netwerk uit 
te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis. Lukt het om uw buurtproject binnen een 
jaar uit te voeren? Dan krijgt het project 1.000 euro én het predicaat Kern met Pit. Inschrijven kan 
tot en met 31 oktober 2018 op www.kernmetpit.nl.  

}

}

Actueel
Tijdelijke verkeersmaatregelen

Uit de raad
Raadsvergadering 20 september 2018

Bewoners van de Pierre Kempstraat in Melick organiseren op zaterdag 22 september 2018 een 
straatfeest. Daarom wordt op die dag het gedeelte van de Pierre Kempstraat van de Parklaan tot 
aan de Edmond Jasparstraat vanaf ongeveer 14.00 uur tot ongeveer 19.00 uur afgesloten voor al 
het verkeer. 

De eigenaar van café De Witte in Herkenbosch organiseert op zondag 23 september 2018 een 
Back to the fi fties-feest. Daarom is op die dag de Hoofdstraat vanaf de kruising Achter de Hoven/
Steegstraat/Dr. Biermansstraat tot aan het Kerkplein afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting 
van de weg is van 10.00 tot 20.00 uur en geldt niet voor de aanwonenden. Verder geldt tussen 
10.00 en 20.00 uur in het afgesloten deel van de Hoofdstraat een parkeerverbod.

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg en begint om 19.30 uur. 
Bezoekers kunnen het gemeentehuis binnen via de oude hoofdingang aan de Schaapsweg.

Agenda 
1. Vaststelling raadsagenda
2. Spreekrecht
3. Lijst ingekomen stukken
4. Besluitenlijst raadsvergadering 5 juli 2018
5. Verordening Starterslening gemeente Roerdalen 2018
6. le Begrotingswijziging 2018 GR Reinigingsdienst Maasland
7. Bestemmingsplan “Parkeerplaats Natuurbegraafplaats Sint Odiliënberg”
8. Bestemmingsplan “Steegstraat 18 te Herkenbosch”
9. Halfjaarrapportage 2018
10. IKC ‘t Kempke Sint Odiliënberg

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en staan op 
www.roerdalen.nl op de pagina Bestuur en Organisatie. Als u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht moet u dit tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffi er. 
De griffi er heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het 
onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren. 

De raadsvergaderingen zijn openbaar. Er worden beeld- en geluidsopnames gemaakt voor publi-
catie op www.roerdalen.nl.

Werk in uitvoering

Onderhoud aan houten bruggen}
Vanaf deze week gaat aannemer Batec in opdracht van de gemeente onderhoud uitvoeren aan 
vier houten bruggen in Roerdalen:  
• de brug over de Roer tussen Melick en Paarlo;
• de fietsbrug in de Donckerstraat in Posterholt;
• de fietsbrug in de Huysbongerdweg in Montfort;
• de voetgangersbrug over de vijver aan de Eikenlaan in Sint Odilienberg.

De aannemer begint met het schoonmaken van het brugdek. Daarna komt er een nieuwe zoge-
noemde slijtlaag op van kleine steentjes. De bruggen zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. Bij 
beide fietsbruggen worden fietsers over de weg omgeleid. Bij de brug over de Roer worden fietsers 
met borden omgeleid. De werkzaamheden duren drie weken. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jack Mans van de gemeente Roerdalen via telefoon-
nummer (0475) 538 888. 

in beeld

Fleurig Kerkplein in Sint Odiliënberg}

Misschien zijn ze u al opgevallen: de hanging baskets met bloeiende plantjes aan zes lantaarn-
palen langs het Kerkplein in Sint Odiliënberg. Deze fleurige versiering is een initiatief van de 
bewoners van het plein voor de basiliek en de gemeente. Kwekerij Knippenberg / Eijkenboom 
Bloemen & Groen uit ’t Reutje heeft de planten gesponsord. Het idee was om het meest bij-
zondere plekje van het dorp extra mooi te maken, en dat is gelukt! De bewoners van het plein 
verzorgen de planten zelf. Ze zouden volgend jaar graag het hele plein versieren met hanging 
baskets. Dan zijn er wel meer vrijwillige ‘waterdragers’ nodig. Iets voor u? Laat het even weten 
bij Roel van Vlodrop op telefoonnummer: 088 714 5021. Samen maken we ons mooie dorp 
nóg mooier. Foto: Roel van Vlodrop.   


