
Tijdens de bijeenkomst zullen de gemeente en het waterschap terugblikken op de hoge waterstand 
van de Roer in januari 2011. Uit de evaluatie van de maatregelen die destijds zijn genomen zijn een 
aantal leerpunten naar voren gekomen. Zo moet bijvoorbeeld de begraafplaats in Vlodrop beter 
tegen het water worden beschermd en moeten met de basisschool in Vlodrop afspraken worden 
gemaakt over het vervoer van de leerlingen uit Etsberg. Een ander punt is de communicatie met 
inwoners die overlast ondervinden van het hoge water: deze inwoners moeten een volgende keer 
persoonlijk worden benaderd door middel van een brief. 

Maar ook beantwoorden we vragen als: Wat zijn de rollen van de gemeente en het waterschap bij 
hoog water? Waar vindt u tijdens hoog water de meest actuele informatie? Wat kunt u zelf doen 
om uzelf en uw eigendommen tegen het water te beschermen? 

Uw inbreng is belangrijk!
Laat ons weten wat uw erva-
ringen zijn en tegen welke problemen u, als inwoner aanloopt 
tijdens een hoge waterstand van de Roer. We zien u graag op 
woensdag 7 december!
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Op woensdag 7 
december vindt om 
19.30 uur in Zaal Roer-
zicht in Vlodrop een 
informatiebijeenkomst 
plaats over de proble-
men die een hoge wa-
terstand in de Roer met 
zich mee kunnen bren-
gen. De bijeenkomst, 
georganiseerd door 
Gemeente Roerdalen 
en Waterschap Roer en 
Overmaas, is bedoeld 
voor iedereen die op de 
een of andere manier 
overlast ondervindt 
zodra de Roer buiten 
haar oevers treedt.

Op centrale plaatsen in 
elke kern zijn bladcontainers 
geplaatst. Hierin kunt u de 
bladeren die u opruimt weer 
gratis kwijt. De containers zijn 
alleen bedoeld voor bladeren, 
dus niet voor ander tuin- 
of snoeiafval of de zakken 
waarin u de bladeren brengt. 
(foto: Han Wolfs)

Een spannende Paralympics-
balsport voor visueel gehan-
dicapten: dat is Goalball. Op 
zaterdag 10 december is van 
09.30 tot 10.30 uur in Sporthal 
Aan de Bron in Weert een clinic 
Goalball. Doe mee en meld u 
aan via info@runblind.nl of bel 
06 23923077.

Woont u in Montfort of Vlo-
drop? Dan kan volgende week 
een stagiaire van de brandweer, 
Anne Gerritsen, bij u langsko-
men. Zij voert een onderzoek 
uit waarvoor ze een aantal in-
woners uit deze dorpen vragen 
wil stellen over brandveiligheid 
en rookmelders. Dank voor uw 
medewerking!

}
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uitgelicht
Informatiebijeenkomst hoog water Roer op 7 december

}
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De gemeente is op 
zoek naar leden voor de 
Wmo-raad?
Ja, dat klopt! De kern van de 
Wmo is te zorgen dat ieder-
een zo lang mogelijk de regie 
kan houden over zijn of haar 
leven en kan blijven meedoen 
aan het maatschappelijke 
verkeer. Wij zoeken daarom 
mensen met een breed 
maatschappelijk netwerk die 
weten wat er leeft in hun 
omgeving en dat durven te 
vertegenwoordigen. Mensen 
met, al dan niet in profes-
sionele zin, ervaring op het 
gebied van maatschappelijke 
ondersteuning en welzijn die 
mee willen denken over het 
grote geheel van maatschap-
pelijke ondersteuning. 

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad geeft de ge-
meente gevraagd en onge-
vraagd advies over het beleid 
dat de gemeente ontwikkelt 
en uitvoert voor de Wmo. 
Centraal binnen dit beleid 
staat zo lang mogelijk de 
regie behouden over het 
eigen leven en blijven mee-
doen aan het maatschappelijk 
verkeer. Met speciale aan-
dacht voor ouderen, jeugd, 
mensen met een beperking, 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
Naar vertegenwoordigers van 
onder andere deze doelgroe-
pen zijn we nu op zoek. Het 
werk voor de Wmo-raad kost 
u ongeveer 2 uur per week.

Waar vind ik meer 
informatie?
Voor informatie over deze 
vacatures kunt u contact 
opnemen met Theo Gielen, 
telefoon: (0475) 538 888. 
Uitgebreidere informatie over 
het Wmo-beleid en de func-
tieprofielen staat op: 
www.roerdalen.nl.

drie vragen aan
Jan Teuwen 
over de 
Wmo-raad

}

Kijk ook eens op 
onze website: 
www.roerdalen.nl

} in beeld
Grenzeloos griezelen

Op zaterdag 26 november vond in Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch de afronding plaats van 
het Duits-Nederlandse project Grenzeloos Griezelen. Dit project maakt deel uit van de samen-
werking tussen Roerdalen en Wassenberg op het gebied van toerisme en heeft als doel regionale 
volksverhalen te bewaren voor het nageslacht en de jeugd actief te betrekken bij de historie van 
de regio. Tijdens de middag werd een aantal volksverhalen verteld door basisschoolleerlingen uit 
Roerdalen en Wassenberg. Vervolgens werden de eerste exemplaren van het boek ‘Grenzeloos 
Griezelen / Grenzenlos Gruseln’ aangeboden aan wethouder Teuwen van Roerdalen en burge-
meester Winkens van Wassenberg.  (foto: Pim Ermers)

} actueel
De nieuwe afvalcontainers 
komen er aan

} actueel
Het dorpsgesprek in Vlodrop

De buitendienst van de 
gemeente in actie tegen 

wateroverlast 
(foto: Anki Riteco).

Afgelopen week heeft u een brief ontvangen met daarin de 
bevestiging van de keuze van uw afvalcontainers. De nieuwe 
rest- en GFT-containers worden tussen 1 en 23 december zo 
kort mogelijk bij uw woning afgezet.

U hoeft de nieuwe containers pas te gebruiken vanaf de 
tweede week van januari. Tot die tijd wordt het huisvuil nog in-
gezameld via uw huidige duobak. In de eerste week van januari 
wordt de duobak voor het laatst geledigd door Van Gansewin-
kel. Daarna worden de LEGE duobakken opgehaald en kunt u 
de nieuwe afvalcontainers in gebruik nemen. U ontvangt hier-
over in december nog een persoonlijke brief met uitleg. 

Heeft u in de tussentijd nog vragen over het nieuwe afval-
systeem, dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
contact met ons opnemen via het gratis informatienummer 
0800 020 10 43.

Het dorpsgesprek over de verdere aanpak van het voorzie-
ningenbeleid is verplaatst van woensdag 30 november naar 
woensdag 14 december van 19.30 tot 21.00 uur in café-zaal 
de Prins. Meer informatie over de dorpsgesprekken vindt u op 
onze website.



} actueel
Eerste gezamenlijke kerstconcert Wassenberg en 
Roerdalen op 11 december

} doe mee
Startsein restauratie kerkhofkapel Meinweg

} wijs met afval
Ophalen oud ijzer

Schade aan de weg?
Geef dit door aan het Meldpunt openbare ruimte, 

via www.roerdalen.nl of telefonisch: (0475) 538 888.
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Reguliere procedure

Bouwvergunning

Horeca-exploitatievergunning

Heuvelstraat 25, 6075 Herkenbosch. 
Datum aanvraag: 26 oktober 2011.
Het saneren van asbesthoudende materialen en teer op de keuken-
vloer en vensterbank (rectificatie).

Dukatenlaan 12, 6075 GX Herkenbosch. 
Datum aanvraag: 7 november 2011.
Het wijzigen van de verleende bouwvergunning voor de bouw van 
een woning.

Steegstraat 17, 6075 AC Herkenbosch. 
Datum aanvraag: 14 november 2011.
Het verbreden van de uitrit.

Diergaarderweg 4, 6065 NB Montfort. 
Datum aanvraag: 14 november 2011.
Het aanvragen van activiteiten in het kader van landbouw met een 
verbrede doelstelling (verblijfsrecreatie en het aanleggen van twee 
visvijvers).

Bartelsstraat 40, 6074 HN Melick. 
Datum aanvraag: 15 november 2011.
Het vervangen van de garagepoort door een pui.

Sint Petrusstraat 5a, 6077 ND Sint Odiliënberg. 
Datum aanvraag: 15 november 2011.
Heet vergroten van de woning / serre.

Vlootveestraat 21, 6065 NC Montfort. 
Periode bezwaar: 24 november t/m 4 januari 2012.
Het bouwen van twee zeugenstallen.

Irenelaan 21, 6061 BC in Posterholt. 
Periode bezwaar: 23 november t/m 3 januari 2012.
Voor de horeca-inrichting van ‘t Snackpunt VOF.

} Meer informatie over een van deze 
aangevraagde of verleende vergunningen?

Bel Servicepunt Roerdalen, telefoon (0475) 538 888 of kijk 
op www.roerdalen.nl

} 1. Aangevraagde omgevingsvergunningen
Hieronder leest u welke aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning wij hebben ontvangen.

} 4. Overige verleende vergunningen
Hieronder leest u welke vergunningen en ontheffingen wij heb-
ben verleend. U kunt, als u een rechtstreeks belanghebbende 
bent, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Bij spoedeisend belang kunt u de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, 
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

} 3. Geweigerde omgevingsvergunning
Hierbij leest u welke omgevingsvergunning wij hebben gewei-
gerd. Bij de reguliere procedure kunt u, als u een rechtstreeks 
belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders. Bij spoedeisend belang 
kunt u, naast het bezwaarschrift, de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 
6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te 
treffen.

} 5. Ontwerp-structuurvisie Roerdalen 2030 
ter inzage
Van 6 december tot en met 16 januari 2012 ligt in het Ser-
vicepunt Roerdalen in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg 
de structuurvisie Roerdalen 2030 ter inzage. U kunt 
de ontwerp-structuurvisie ook bekijken op www.roerdalen.nl.

Inloopavond
Op dinsdag 13 december wordt een informatieavond over dit 
onderwerp georganiseerd. Volgende week leest u hierover 
meer op deze pagina. 

Omschrijving
Met de structuurvisie Roerdalen 2030 geeft de gemeente 
Roerdalen voor de periode tot 2030 haar visie op de gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling van het hele gemeentelijke grondge-
bied. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorge-
nomen ontwikkeling en de hoofdzaken van het ruimtelijke 
beleid van de gemeente. 

Zienswijzen
Van 6 december tot en met 16 januari 2012 kunt u schrif-
telijk of  mondeling een zienswijze naar voren brengen over 
de ontwerp-structuurvisie. Een schriftelijke zienswijze moet u 
richten aan de gemeenteraad van Roerdalen, Postbus 6099, 
6077 ZH Sint Odiliënberg. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze kunt u een afspraak maken met Veronique 
van Pol van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikke-
ling, telefoonnummer (0475) 538 888.
Na beoordeling en verwerking van de zienswijzen zal het ont-
werp ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangebo-
den. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling 
van de structuurvisie kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld.

Op zondag 11 december vindt in ’t Aad Raodhoes in Melick een kerstconcert plaats 
met optredens van muziekgezelschappen uit zowel Roerdalen als  Wassenberg. Dit 
gezamenlijke concert is alweer zo’n mooi initiatief dat voortkomt uit de toeristische 
samenwerking tussen beide gemeentes. Het concert begint om 14.00 uur.

Vanuit Wassenberg nemen het Mandolinen-Spielschar en mannenkoor Quartettverein Myhl 
aan het concert deel. Het Mandolinen-Spielschar, onder leiding van Martin Wallraven, zal onder 
andere Air van J.S. Bach voor u spelen en Largo van G.F. Händel. Het mannenkoor, onder lei-
ding van Hermann Kitschen, brengt onder andere Gesang der Engel en We wish you a merry 
Christmas ten gehore. 

Uit Roerdalen afkomstig is het bekende Rondomtis Ensemble. Onder leiding van dirigent Wim 
Theunissen zingen deze mannen onder andere Heilige Nacht en Weihnachtsglocken voor u. 
Jeugdharmonie Concordia, onder leiding van Harry Wolters, sluit deze bijzondere en sfeervolle 
middag af. 

De organisatoren van het concert hebben ook vast een datum voor een vervolg geprikt: op 
zondag 16 december 2012 bent u voor het gezamenlijke kerstconcert welkom in Wassenberg. 
Maar eerst zien we u heel graag op zondag 11 december in Melick!

Op vrijdag 25 november heeft wethouder Jan Teuwen de eerste lei-
steen dakpan gelegd op de meer dan 100 jaar oude kerkhofkapel 
achter het terrein van de MERU, een rijksmonument waarvan Staats-
bosbeheer de eigenaar is. De kapel zal zorgvuldig worden geres-
taureerd onder leiding van initiatiefnemer De Bouwloge. Ondanks 
het feit dat het om een rijksmonument gaat en voor de financiering 
daarvoor dus moet worden aangeklopt bij het rijk, steunt de ge-
meente dit project door medewerkers van Westrom in te huren voor 
de uitvoering van de restauratie. Voor Westrom heeft dit nog meer 
voordelen: onder begeleiding van De Bouwloge kunnen de ingezette 
medewerkers het restauratievak leren. 
Het is nog onduidelijk wanneer de restauratie zal zijn voltooid. Aller-
eerst wordt het dak vernieuwd om verdere schade aan de buiten- en 
binnenkant van het gebouw door bijvoorbeeld het winterweer te 
voorkomen. 

•  Op zaterdag 3 december wordt in Sint Odiliënberg door Harmonie Juliana oud ijzer, blik en  
 aluminium opgehaald. Dat gebeurt volgens route 2.

} 2. Verleende omgevingsvergunningen
Hiernaast leest u welke omgevingsvergunningen wij hebben 
verleend. Bij de reguliere procedure kunt u, als u een recht-
streeks belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders. Bij spoedeisend 
belang kunt u, naast het bezwaarschrift, de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 
950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening 
te treffen. Een besluit treedt in werking de dag na haar be-
kendmaking. Als het project bestaat uit één of meer van de 
volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of 
het wijzigen van een gemeentelijk monument, treedt het be-
sluit niet in werking voordat de bezwaartermijn 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.
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Huysdijk 12, 6065 AX Montfort. 
Periode bezwaar: 22 november t/m 3 januari 2012.
Het slopen van een schuur en het verwijderen van een asbest dak.

Heuvelstraat 25, 6075 BJ Herkenbosch. 
Periode bezwaar: 25 november t/m 6 januari 2012.
Het slopen van asbesthoudende colovinyl en teer op de keukenvloer 
en het verwijderen van een asbesthoudende vensterbank.

John Kennedylaan 12, 6077 BD Sint Odiliënberg. 
Periode bezwaar: 24 november t/m 5 januari 2012.
Het realiseren van een metalen leiwerk ten behoeve van de beves-
tiging van plantanen.

Wethouder Teuwen legt 
de eerste lei op het dak 
(foto: De Bouwloge)


