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Kent u een mantelzorger die een attentie verdient?

Openingstijden receptie

Hulp en zorg bieden, meegaan
naar het ziekenhuis, veranderingen in de persoonlijke
relatie, veel regelen… Zomaar
een greep uit taken van een
mantelzorger. Taken die vaak
als vanzelfsprekend worden
beschouwd maar niet onopgemerkt mogen zijn.

Bij de receptie kunt u terecht voor algemene informatie, het
inzien van ter inzage liggende stukken en het afhalen van uw
paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of eigen verklaring
rijbewijs.
U heeft hiervoor geen afspraak nodig.
Maandag en woensdag
9.00 – 17.00 uur
Dinsdag en donderdag
9.00 – 19.00 uur
Vrijdag			
9.00 – 13.00 uur

10 november is de dag van de
mantelzorg. Deze landelijke
dag wordt georganiseerd om
mantelzorg onder de aandacht te brengen en mantelzorgers in het zonnetje te
zetten. Kent u een mantelzorger die een attentie verdient?
Meld hem of haar dan nu aan
met een persoonlijke boodschap. Deze attentie wordt in
november, rond de dag van de
mantelzorg, bij de mantelzorgers thuisbezorgd.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 10 oktober
via een digitaal formulier op
de website van de gemeente
Leudal: www.leudal.nl/mantelzorgattentie. Wij vragen u
om de gegevens van de mantelzorger in te vullen samen
met een persoonlijke boodschap.
Heeft u geen mogelijkheid om
dit formulier zelf digitaal in
te vullen? Vraag iemand uit
uw omgeving om u te helpen. Is dit geen oplossing?
Neem dan contact op met de
gemeente Leudal via telefoonnummer 0475-85 90 00, dan
wordt telefonisch samen met u
het formulier ingevuld. Let op:
zorg dat u de adresgegevens
van de mantelzorger en uw
persoonlijke boodschap bij de
hand hebt.

Uitnodiging infoavond
gebiedsontwikkeling Wijnaerden
(Neer -Buggenum)
Afgelopen drie jaar is achter
de schermen volop gewerkt
aan de gebiedsontwikkeling Wijnaerden, gelegen
op de grens van Neer en
Buggenum.
Centrale thema’s bij deze
gebiedsontwikkeling
zijn
hoogwaterbescherming,
landbouw, delfstofwinning,
natuur, recreatie en toerisme.
Voor het project is een
milieueffectrapportage (MER)
opgesteld. De onderzoeken

daarvoor zijn zo goed als
afgerond.
Tijdens de informatieavond
op 28 september delen we
graag de resultaten, mogelijkheden en de voorgenomen
activiteiten met u.
Aanvang en locatie: 19.30 uur
in gemeenschapshuis In d’n
Haammaeker, Hoogstraat 2
in Neer.
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.
leudal.nl/nieuws of www.wijnaerden.nl.

Ben u er ook bij op 30 september?
Op vrijdag 30 september is
Leudal het kloppend hart van
Limburg. Hierover hebben wij
u al een aantal keren geïnformeerd. Dan vindt op scholengemeenschap St. Ursula in
Heythuysen de 11e reanimatie-estafette plaats. Op deze
dag wordt op een bijzondere
wijze aandacht gevraagd voor
het belang van reanimeren.
Wist u bijvoorbeeld dat de kans
op overleven na een acute
hartstilstand aanzienlijk toeneemt als omstanders onmiddellijk de juiste hulpverlening
kunnen bieden? Daarom moeten zoveel mogelijk burgers
beschikken over reanimatievaardigheden. Leudal heeft
een groot netwerk van vrijwilligers maar ook in de toekomst
is dit belangrijk. Wij nodigen u
als inwoner van Leudal daarom van harte uit deel te nemen
aan de estafette of een bezoek
te brengen aan de gezondheids- en informatiemarkt.
Want samen redden we levens!
Workshops
Op deze dag worden in en rond
de St. Ursula school diverse
workshops verzorgd.

Op onze website [link:
http://www.leudal.nl/inwoner/
reanimatie-estafettelimburg_
44543/] staat meer
informatie over de workshops
Kernen reanimatie-estafette
Omdat wij het belangrijk vinden dat alle dorpen in Leudal
worden betrokken bij de reanimatie-estafette, organiseren
wij op deze dag de Leudal
kernen reanimatie estafette.
In elke kern wordt 30 minuten gereanimeerd door enkele
prominenten uit het dorp. De
scholieren van St. Ursula trekken met een karavaan door de
kernen en nemen het reanimeren van de prominenten
over. Na overdracht trekken
de scholieren verder naar een
andere kern.
Voor meer informatie en het
programma voor deze dag zie
www.reanimatie-estafette.
nl. Ook op onze website [link:
http://www.leudal.nl/inwoner/reanimatie-estafettelimburg_44543/] staat meer
informatie over de workshops.

Dag van de mantelzorg
Op 10 november worden er
voor de mantelzorgers verschillende activiteiten georganiseerd in Leudal. Meer informatie over deze activiteiten
volgt. Houd de website van
gemeente Leudal in de gaten
of volg welzijnsorganisatie
Synthese op Facebook.
Heeft u vragen? Dan kunt u
altijd contact opnemen met
Steunpunt Mantelzorg Leudal
via telefoonnummer (0475) 74
51 38. U kunt ook een e-mail
sturen naar mantelzorgleudal@synthese.nl.
Let op: De mantelzorgattentie is niet hetzelfde als het
mantelzorgcompliment. Over
dat laatste informeert de
gemeente u later dit jaar.

Een bezoek aan de Publieksbalies
Een bezoek aan een van onze balies kan uitsluitend op
afspraak. Hierdoor bent u altijd snel aan de beurt.
Een afspraak maakt u via de Online Afsprakenagenda op onze
website www.leudal.nl.

De activiteiten rondom de
Dag van de Mantelzorg en de
mantelzorgattentie worden
mede mogelijk gemaakt door
de (vrijwilligers)werkgroep
mantelzorgondersteuning,
gemeente Leudal, Synthese
en Jan Linders Haelen.

Vervolg omvormingen groenvoorziening
De omvormingen groen zijn in
de zomermaanden stilgelegd.
Dit heeft alles te maken met de
temperaturen en weinig neerslag die ongunstig zijn voor
inzaai, aanplant en herplant.
Vanaf half september gaan
we van start met de voorgenomen omvormingen in de
dorpen Haelen, Nunhem en
Buggenum.
Daarnaast zijn er in het kader
van burgerparticipatie vele
ontwikkelingen geweest in
diverse dorpen op het gebied
van koop, bruikleen of zelfbeheer van groen. De afspraken
met burgers zijn vastgelegd
en de daaraan gekoppelde

werkzaamheden zullen in de
periode september-november
worden uitgevoerd.
De enige plaats waar nog geen
informatieavond voor de burgers is gehouden is Heibloem.
Deze informatieavond is
gepland op donderdag 22
september om 19:00 uur
in Gemeenschapshuis
De
Klokkestoel”. Inmiddels hebben de bewoners een uitnodiging per brief ontvangen.
Informatie over de omvormingen per kern kunt u vinden op www.leudal.nl Klik
op de button ‘Omvorming
Groenvoorziening” rechts op
de pagina.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag en woensdag
Dinsdag en donderdag
Vrijdag

T: (0475) 85 90 00
8.30 – 17.00 uur
8.30 – 19.00 uur
8.30 – 13.00 uur

Vooraankondiging agenda
raadsvergadering
De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van
Leudal zal plaatsvinden op
dinsdag 27 september, aanvang
19.30 uur, in de raadzaal van het
gemeentehuis te Heythuysen.
De inhoudelijke agenda luidt
vooralsnog als volgt:
5. Instemmen met convenant
‘Gastvrij Leudal’
6. Evalueren startersleningen
+ Vaststellen Verordening
startersregeling gemeente
Leudal 2017
7. Vaststellen eerste wijziging

Winkeltijdenverordening
Leudal
8. Instemmen indiening verzoek suppletie Gemeentefonds i.v.m. kosten onderzoek + ruiming explosieven in Buggenumse veld te
Buggenum + Neer
9. Vaststellen zienswijze verhoging jaarlijkse bijdrage
Veiligheidsregio LimburgNoord (o.v.)
10. B
 espreken evaluatie actieve
en passieve informatieplicht
11. Bespreken motie vreemd
aan de orde van de dag uitvoering standplaatsenbeleid
ambulante handel

Aan de koffie met mantelzorgers
in Leudal
Als vervolg op de succesvolle
themabijeenkomst die in juli j.l.
rondom het thema mantelzorg
heeft plaats gevonden worden
er door Steunpunt Mantelzorg
Leudal koffiemomenten georganiseerd in kleine gespreksgroepen. De eerste bijeenkomst
staat gepland op woensdag

28 september om 19.30 uur in
Baexheimerhof, Kerkstraat 1a
in Baexem. Zie voor meer informatie www.leudal.nl
Wilt u zich aanmelden, heeft
u vragen of opmerkingen dan
kunt u contact opnemen via
info@synthese.nl of telefonisch
via 0475-745138.

28 september bijeenkomst geurbeleid
veehouderijen voor inwoners van Leudal
Sinds 2007 kent de gemeente
Leudal lokaal geurbeleid voor
veehouderijen. Dit is vastgelegd
in de zogenaamde verordening
geurhinder en veehouderij. Dit
geurbeleid wordt in 2016 op
nieuw overwogen en vastgesteld, er wordt gekeken waar
aanpassingen nodig of gewenst
zijn.
Door inwoners en agrariërs
te vragen naar ervaringen,
behoeften en wensen hoopt de
gemeente een goed beeld te
krijgen van de belangen en wensen die er zijn t.a.v. het geurbeleid.
Op 23 juni j.l. hebben de ondernemers uit de Leudalse veehouderij met de gemeente gesproken over het geurbeleid.
Op woensdag 28 september

vindt er een bijeenkomst plaats
voor inwoners, dorpsraden en
vertegenwoordigers van milieu
belangengroepen uit Leudal.
Wanneer u mee wil praten
over het aankomende geurbeleid, dan bent u van 19.30 tot
21.30 uur van harte welkom in
Baexheimerhof te Baexem.
Heeft u als inwoner van de
gemeente Leudal belangstelling
deze bijeenkomst bij te wonen,
dan kunt u dit vóór 23 september per e-mail kenbaar maken
aan f.melsen@leudal.nl. Wilt
u bij aanmelding duidelijk uw
naam, woonplaats, woonadres
en e-mailadres vermelden,
zodat de gemeente u het verslag
van de bijeenkomst kan sturen.
Heeft u nog vragen, dan kunt
u ook deze via bovengenoemd
e-mailadres stellen.

Alles komt samen in Leudal

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Ingekomen omgevingsvergunningen
•	Haelen, Roggelseweg 58 (toegangspoorten
natuurgebied Leudal, locatie St. Elisabeth);
•	Heythuysen, Kloosterstraat 120 (plaatsen 10
garageboxen);
•	Heythuysen, Busschopsweg 9 (toegangspoorten natuurgebied Leudal, locatie
Busjop);
•	Heythuysen, Leveroyseweg 14 (herbouw
woonhuis);
•	Nunhem, Sint Servaasweg 46 (toegangspoorten natuurgebied Leudal, locatie
St.Servaas);
•	Roggel, Op de Bos 2 (toegangspoorten

natuurgebied Leudal, locatie Dennenoord).
Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
• Haelen, Postbaan 14 (vergroten woning);
• Haelen, Postbaan 5 (bouw carport);
•	Haelen, Roggelseweg 13 (restaurant met
bovenwoning);
• Horn, Dorpstraat 2 (vestiging sportschool);
• Neer, Dries 7 (uitbreiding woning);
•	Roggel, Buitenhof de Leistert 246, 248, 250
(bouwen recreatiewoningen, fase 1c).

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
•	Baexem, Stationstraat 17 (wijzigen bestemming, extern renoveren monument, intern
wijzigen indeling);
•	Grathem, Beekstraat 5 (legalisatie schuur/
loods);
•	Roggel, Neerderweg 1 (aanbouw levensloopbestendige woning).

Ruimtelijke Ontwikkeling:

•	Roggel, Ontwerp bestemmingsplan
Heldensedijk 10-13. (functiewijziging van
bedrijfswoningen naar burgerwoningen)

Verkeer

Verkeersbesluiten:
Horn: tijdelijk afsluiten van een rijstrook
van de Haelerweg op zaterdag 24 september
2016 vanaf 12:45 uur tot 14:45 uur in verband met de onthulling van het gedenkteken
“Galgenberg”.
Neer: Spuitjes – gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken
Heythuysen: instellen tijdelijk parkeerverbod
Aan de Watermolen en Heimarkt in verband
met de 40e Leudalrit voor ruiters en koetsiers
op 2 oktober 2016.

Wilt u de uitgebreide inhoud van de publicaties inzien, inclusief eventueel bijbehorende bijlagen, kijk dan op www.leudal.nl/bekendmakingen.
Hier staat ook het overzicht van de verleende collecte-, evenementen- en overige A.P.V.-vergunningen.

Alles komt samen in Leudal

