
Op maandag 15 mei was het zover: wethouder Jan 
den Teuling en Har Wilms tekenden samen de ge-
bruiksovereenkomst voor sporthal De Koeweide in 
Montfort. Vanaf dat moment was het beheer van 
de sporthal officieel in handen van Stichting Beheer 
Sporthal De Koeweide waarvan Har Wilms de voorzit-
ter is. Een mooi voorbeeld van hoe het ook samen, 
beter en anders kan in Roerdalen. Dankzij een groep 
vrijwilligers blijft de sporthal namelijk behouden voor 
de inwoners van Montfort. 
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Staat u midden in de Roerda-
lense samenleving en over-
weegt u om actief te worden 
in de lokale politiek? Kom dan 
vrijblijvend naar de bijeen-
komst ‘Politiek, iets voor u?’ 
op dinsdag 23 mei om 19.30 
uur in het gemeentehuis. Foto: 
Pim Ermers.

Wilt u werken aan uw geluk 
van uzelf of dat van anderen? 
Doe dan mee aan een geluks-
workshop. Op zondag 21 mei 
om 14.00 uur is een workshop 
bij Kasteel Aerwinkel in Poster-
holt. Reserveren kan via reser-
vering@vvvmiddenlimburg.nl

Stap op zondag 28 mei eens 
vroeg uit de veren voor een 
ochtendwandeling over De 
Meinweg. Ga mee met de gids 
van Staatsbosbeheer en laat je 
overweldigen door de menge-
ling van fluitende, snorrende en 
kwetterende tonen. De wande-
ling begint om 06.00 uur. Aan-
melden en meer informatie: 
www.natuurparkenlimburg.nl 

Laurens Bijl over 
de informele 
raadsbijeenkomst 
op 10 mei

Waar ging deze raadsbij-
eenkomst over? 
Tijdens deze bijeenkomst 
hebben twaalf raadsleden 
via een anonieme stemming 
hun persoonlijke reactie 
gegeven op 27 stellingen. 
De stellingen gingen over 
de thema’s van de kernta-
kendiscussie die tijdens de 
dorpsgesprekken in februari 
en april door inwoners zijn 
aangedragen. Een aantal 
stellingen ging over de 
gemeentelijke belastingen. 
Met deze peiling geven de 
raadsleden het college rich-
ting mee voor de Kadernota 
2018. Na de stemming was 
er een gesprek tussen de 
raadsleden en de aanwezige 
inwoners. 

Wat was de uitkomst van 
deze bijeenkomst?
In de loop van de kerntaken-
discussie zijn twee sporen 
ontstaan. Spoor 1 bestaat 
uit de gesprekken tussen 
inwoners en de gemeente 
over hoe het samen, beter, 
anders kan. Daar willen we 
mee verder en samen de 
ideeën uitwerken die nu zijn 
aangedragen. Spoor 2 is het 
proces om tot een Kader-
nota te komen waarmee de 
gemeenteraad de koers en 
het financieel kader van de 
gemeente voor de komende 
tijd vastlegt.  De raadsad-
viescommissie behandelt de 
Kadernota 2018 op 12 juni. 
Op 13 juli 2017 is de raads-
behandeling gepland. 

Kan ik ook nog meedoen?
Jazeker! We willen samen 
met inwoners verder werken 
aan de ideeën van de dorps-
gesprekken. Als u hieraan 
mee wilt doen kunt u dat 
aangeven door te mailen 
naar toekomst@roerdalen.nl. 

Kijk ook eens op 
www.roerdalen.nl/ 
toekomstroerdalen. 

drie vragen aan

Sport en evenementen
Sporthal De Koeweide is gebouwd in 1989. Sindsdien kunnen 
sporters er terecht voor onder andere zaalvoetbal, handbal, 
volleybal, tennis, badminton en gymnastiek. Dat geldt voor 
inwoners van Montfort maar ook voor mensen uit de omtrek. 
De hal wordt behalve voor sport ook gebruikt voor evene-
menten zoals rommel- en kerstmarkten. 
Sporthal De Koeweide is dus ook belangrijk voor verenigingen 
die geen sportvereniging zijn. Het nieuws dat de hal moge-
lijk zou moeten verdwijnen raakte daarom een groot aantal 
mensen. 

Eigen verantwoordelijkheid
Op 21 april 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat de sporthal in Montfort behouden 
kan blijven als de hal kan worden overgedragen aan een beheerstichting. En dat is gelukt! De 
afgelopen tijd heeft een aantal vrijwilligers zich als Stichting Beheer Sporthal De Koeweide sterk 
gemaakt voor het behoud van de sporthal. Zij hebben dat gedaan in goed overleg met de ge-
meente. 
Wethouder Jan den Teuling: “Ik ben er trots op dat inwoners in overleg met de gemeente op 
deze manier hun verantwoordelijkheid nemen. Zij blijken in staat te zijn om sporthal De Koewei-
de tegen aanmerkelijk lagere kosten te behouden. Een prachtig initiatief! Ik ga ervan uit dat de 
hal op deze manier nog jaren gebruikt kan worden door de Montfortse verenigingen.”  

Foto: Pim Ermers

in beeld

Natuurbrandrisico}

De natuur in onze regio is prachtig maar ook kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of op de 
hei kan al snel uit de hand lopen. Daarom geldt tussen 1 april en 1 oktober een rookverbod 
in bossen en natuurgebieden. Dat geldt ook voor het maken van open vuur. Parkeer verder 
uw auto nooit op droog gras: door hete onderdelen aan uw auto kan het gras gaan branden. 
Gooi ook geen afval weg, ook dit kan erg brandbaar zijn. 
Meer informatie staat op www.natuurbrandrisico.nl. 
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actueel

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Op donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag) is Jaarmarkt in 
Vlodrop. Op die dag zijn tussen ongeveer 06.00 uur en onge-
veer 20.00 uur de volgende wegen (gedeeltelijk) afgesloten: 
de Markt, de Boomgaardstraat, de Kerkstraat en de Kleine Wal. 

Het verkeer en de bus worden omgeleid via de Bergerweg en 
de Beatrixsingel.
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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: 2 mei 2017
Keulsebaan N570/Koezoep in Herkenbosch: het aanleggen 
en verbeteren van het watersysteem: het uitbaggeren van de 
Bosbeek en het vervangen van de damwand.

Datum aanvraag: 5 mei 2017
Kerkplein 11, 6077 AA Sint Odiliënberg: het gebruik maken 
van de tuin tijdens Rock am Roer op 24 juni 2017.

Datum aanvraag: 7 mei 2017
Jean Adamslaan 11, 6075 CM Herkenbsoch: het verbouwen 
van de carport tot garage.

Datum aanvraag: 7 mei 2017
Hammerstraat 51, 6075 AJ Herkenbosch: het plaatsen van 
nieuwe kozijnen.

Datum aanvraag: 8 mei 2017
Heuvelstraat 44, 6075 BK Herkenbosch: het intern verbouwen 
van de woning en het verwijderen van een muur.

2. Evenementenmeldingen

Hieronder leest u welke evenementen bij ons gemeld zijn:
R.K. Basisschool De Berensprong: houden van een Eindejaars-
feest, Bronneberg 51, Herkenbosch op 7 juli 2017.

3.  Ontwerp omgevingsvergunning  
Waterschei 17 Melick  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen 
maken ingevolge artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) bekend dat zij in de vergadering van 9 mei 
2017 de ontwerp-omgevingsvergunning voor het verplaatsen 
van een vergund woonhuis op het adres Waterschei 17 in 
Melick hebben vastgesteld. 

Het plan en de omgevingsvergunning
De voorgenomen omgevingsvergunning voor het verplaat-
sen van een vergund woonhuis is bedoeld voor de volgende 
activiteiten:
•  het (ver)bouwen van een bouwwerk, artikel 2.1, lid 1, onder 

a, Wabo;
•  het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestem-
mingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorberei-
dingsbesluit is bepaald, artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo;

•  het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 
2.1 lid 1 onder c Wabo.

Inzage en raadplegen
De ontwerp-omgevingsvergunning met alle bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 18 mei 2017 conform afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken ter 
inzage. De stukken kunnen worden ingezien in het gemeente-
huis bij het Servicepunt Roerdalen en zijn tevens elektronisch te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de codering: 
NL.IMRO.1669.OVMLK2017WATERS17-OW01.

Zienswijzen
Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan een ieder 
schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien van de 
ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar maken. Een schriftelij-
ke zienswijze dient gericht te zijn aan het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Roerdalen, postbus 
6099, 6077 ZH, Sint Odiliënberg. Voor het kenbaar maken van 
een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt 
met een van de medewerkers van het team Ruimtelijke en Eco-
nomische Ontwikkeling. Een afspraak dient uiterlijk één week 
voor het einde van de terinzagelegging 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 de uitgebreide procedure 

kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, Postbus 
950, 6040 AZ Roermond. Bij spoedeisend belang kunt u, naast 
het bezwaar- of beroepsschrift, 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

Pierre Kempstraat 13, 6074 CN Melick: het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde. Periode bezwaar: 5 mei t/m 15 juni 
2017. 

Uitgebreide procedure

Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt:
-  het verrichten van werkzaamheden in de avondperiode in de 

gehele hal (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).
-  maatwerkvoorschriften geluid.

Periode beroep: 6 mei t/m 16 juni 2017. Belanghebbenden 
kunnen rechtstreeks beroep instellen bij de Rechtbank Lim-
burg, Postbus 950, 6040 AZ  Roermond. Hiervoor is griffierecht 
verschuldigd.

5. Overige verleende vergunningen

Hieronder leest u welke vergunningen en ontheffingen wij 
hebben verleend. U kunt, als u een rechtstreeks belangheb-
bende bent, een bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Bij spoedeisend belang kunt u 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector 
Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Evenementenvergunning
C.V. Naamloos: organiseren Zomerfeest, Wiedestraat 11 in Sint 
Odiliënberg op 12 augustus 2017. Periode bezwaar: 5 mei t/m 
t/m 15 juni 2017.

werk in uitvoering

Werkzaamheden Hoofdstraat en Markt Posterholt 

BLM Wegenbouw uit Wessem werkt nog tot medio juni aan 
de Hoofdstraat in Posterholt, tussen de Raadhuisstraat en de 
Wiersweg. De aannemer voert de werkzaamheden in fasen 
uit. Zo blijft de overlast voor inwoners beperkt en blijven win-
kels in het gebied bereikbaar. 

Stand van zaken
Het gedeelte van de Raadhuisstraat tot aan de Markt is al be-
perkt toegankelijk. De winkels zijn bereikbaar. De aannnemer 
werkt op dit moment aan het gedeelte van het plein tot de 
Wiersweg. Medio juni zijn de Hoofdstraat en de Markt weer 

open. Het planten van nieuwe bomen kan pas in het najaar. 
De gemeente plaatst tijdelijk bloembakken in de vakken die 
bedoeld zijn voor de bomen. Zo ontstaan er geen gevaarlijke 
situaties én ziet het er netjes uit.  

Vragen
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u con-
tact opnemen met de medewerkers van het  team Openbare 
Werken. Dat kan via de telefoon: (0475) 538 888. U kunt ook 
een e-mail sturen: herinrichting@roerdalen.nl.
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