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Uitreiking Lintjes 2020  
 
Op 24 april j.l. werden maar liefst  15 inwoners van Leudal door 

burgemeester Désirée Schmalschläger persoonlijk op de hoogte gesteld 
van hun benoeming tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De 
feestelijke uitreiking van het lintje zou op een later tijdstip plaatsvinden. 
Dit als gevolg van de maatregelen, die genomen zijn in verband met de 
huidige coronacrisis.  
 
Wel nu is het zover.  

Morgen, 3juli, vindt in het hele land de officiële- en feestelijke uitreiking 
van de lintjes alsnog plaats, zo ook in Leudal.  Van de uitreiking maakt ML5 een mooie tv 

uitzending die u kunt bekijken op zondag 5 juli om  14.00 en 19.00 uur  via https://www.ml5.nl/tv/.  

 
 

 

Corona-maatregelen vanaf 1 juli versoepeld 
 
Sinds 1 juli zijn de coronamaatregelen opnieuw 

versoepeld. Zo wordt het maximum aantal mensen bij 
elkaar voor binnen aangepast naar 100 en voor buiten 
aangepast naar 250 personen. 
 
Vooral voor sportscholen, sauna’s, wellness centra, 
coffeeshops en casino’s die vanaf vandaag hun deuren 
weer mogen openen, is dit een grote stap. Na lange 

periode gesloten te zijn geweest, kunnen ook deze bedrijven weer mensen ontvangen binnen de 
1,5 meter samenleving. 
 
Ook zijn alle binnen- en buitensporten weer mogelijk voor alle leeftijden. Voor alle leerlingen 

binnen het onderwijs vervalt de 1,5 meter afstandsregel. Voor personeel onderling en van 
personeel naar de leerlingen blijft de afstandsmaatregel wel gelden.  
 

Discotheken en nachtclubs mogen op termijn open, als de situatie het toelaat en het virus onder 
controle blijft. Rond 1 september wordt dit opnieuw bekeken. 
 
Evenementen 
 
Evenementen zoals kermissen en braderieën worden onder voorwaarden weer mogelijk, als ook 

grotere buitenconcerten, festivals en sportevenementen. Daarvoor moeten wel eerst vergunningen 
worden afgegeven.  
 
Hier wordt op dit moment een richtlijn voor opgesteld om aanvragen voor vergunningen eenduidig 
te beoordelen en overzichtelijker te maken. Ook komen er heldere en eenduidige protocollen voor 
kermissen. Het streven is om deze uiterlijk vrijdag 10 juli klaar te hebben. 
 

Afstand houden en alert blijven 

 
We krijgen meer ruimte, omdat we afstand houden. Daarom blijft de afstand van 1,5 meter nog 
steeds als belangrijkste regel overeind. Nog steeds is het van groot belang om gezond verstand te 
gebruiken bij alle activiteiten die we ondernemen en hierbij alert en waakzaam te zijn. We roepen 
dan op om ook in huiselijke omgeving hier aandacht aan te blijven besteden. 
 

Alleen bij voldoende afstand kunnen we de ruimte houden die we nu weer krijgen. 

 
 
 

https://www.ml5.nl/tv/
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Paspoorten en identiteitskaarten vanaf nu ook thuisbezorgd 

 
In december 2019 kondigden we aan dat we vanaf het 

voorjaar 2020 reisdocumenten thuis gingen bezorgen. De 
coronacrisis leverde hierbij iets vertraging op, maar vanaf 1 
juli biedt de gemeente Leudal de inwoners de mogelijkheid 
om hun paspoort of identiteitskaart te laten thuisbezorgen. 
“Een service die we graag bieden aan onze inwoner,” vertelt 
wethouder Stan Backus. “We hopen op deze wijze aan te 

sluiten bij de behoefte van onze inwoner.” 
 
Vanaf nu thuisbezorgd 
Reisdocumenten, zoals uw paspoort en identiteitskaart, kunt 

u vanaf nu laten thuisbezorgen. Als inwoner van Leudal betaal je €4,95 voor het gebruik van deze 
service. Op een afgesproken tijd en plaats komt de bezorger dan langs om het reisdocument aan u 
persoonlijk te overhandigen. Het aanvragen van het paspoort of identiteitsbewijs vindt daarbij wel 

nog plaats in het gemeentehuis. Hierbij geeft u aan of u het reisdocument wilt laten thuisbezorgen. 
 
Zo werkt het 
Het reisdocument kan bezorgd worden op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 22.00 
uur en op zaterdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Thuisbezorgen betekent ook bezorgen op het 
werk of op de sportschool. Als het reisdocument klaar is neemt de bezorgdienst per mail contact op 
met de inwoner om een bezorgafspraak in te plannen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen inwoners gebruik 

maken van deze extra service. 
 
Goed voorbereid 
De afgelopen tijd zijn de voorbereidingen getroffen om de thuisbezorging van de reisdocumenten 
gemakkelijk en veilig te laten verlopen, aldus wethouder Backus. “Met bezorgdienst zijn goede 
afspraken gemaakt in verband met de privacy en informatieveiligheid. Daarnaast hoop ik dat 

inwoners ook feedback geven op deze service, zodat we kunnen bijsturen indien nodig. Ik heb er 
vertrouwen in dat we samen het thuisbezorgen tot een succes kunnen maken voor en met de 

inwoner.” 

 
 

 
Fietspad Heldenseweg in Neer officieel geopend 

Op woensdag 1 juli opende wethouder Stan Backus en gedeputeerde Carla Brugman officieel het 

fietspad langs de Heldenseweg in Neer. De wethouder, als zelf verklaard ambassadeur van 
Reflectionday, arriveerde keurig in geel hesje. Samen stapten ze omstreeks 17.15 uur samen op de 
fiets en ter hoogte van de bebouwde verrichtten ze de openingshandeling. In het bijzijn van enkele 

genodigden, rekening houdend met de corona maatregelen, werd er een woord van dank 
uitgesproken door de wethouder en de gedeputeerde richting de aanwezigen. 

Over de Heldenseweg 
De Heldenseweg ligt tussen de N273 (Napoleonsweg) en de N562 (provinciale weg van Roggel naar 

Helden). Het is een gebiedsontsluitingsweg met een lengte van circa 4 km. Van deze 4 kilometer 
ligt 700 meter binnen de bebouwde kom. Hier mag 50 km per uur gereden worden. Het overige 
gedeelte van de weg ligt buiten de bebouwde kom. Hier geldt een maximum snelheid van 80 km 
per uur. Deze weg, die tevens een school-thuis route is, werd als zeer onveilig ervaren. Door de 
aanleg van een vrij liggend fietspad buiten de bebouwde kom over een lengte van circa 3,3 km en 

de realisatie van fietsstroken binnen de bebouwde kom, is de veiligheid voor alle weggebruikers, 
maar in belangrijke mate voor fietsers, aanzienlijk verbeterd. Gedeputeerde Carla Brugman van de 
Provincie Limburg voegt toe: “Veiligheid van schoolgaande jeugd vind ik erg belangrijk. Met name 
als we meer Limburgers willen stimuleren om op de fiets te stappen, dan moet de infrastructuur 
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ook in orde zijn. Dit fietspad is een toonaangevend project waarvan ik blij ben dat we het, samen 
met de gemeente, hebben gerealiseerd.” 
 
Veilige fietskilometers 
Wethouder Stan Backus: “Als gemeente hebben we het doel om de verkeersveiligheid voor fietsers 
op de Heldenseweg in Neer te vergroten. We zetten ons al jarenlang in voor meer veiligheid op de 

weg, maar uit onderzoek blijkt ook dat onvoorzichtig of onoplettend verkeersgedrag vaker de 
oorzaak is van ongevallen of een verminderd gevoel van veiligheid. Het eigen gedrag van mensen 
blijft dan ook een belangrijke factor, willen we veiliger kunnen deelnemen aan het verkeer. Dat is 
ook de reden dat we begin dit jaar gestart zijn met de campagne ‘samen goed op weg’. Door 
enerzijds de aanleg van het fietspad en anderzijds een stuk bewustwording hopen we onze 
doelstelling: Meer verkeersveiligheid te realiseren. Met dank aan de provincie kunnen er vanaf 

vandaag hopelijk veel veilige fietskilometers op de Heldenseweg worden afgelegd.” 
 
Start 
In november 2019 is de opdracht voor de aanleg van het fietspad gegund aan Hoogmartens uit 

Maasbree. Daarna is gestart met voorbereidende werkzaamheden, waaronder het rooien van 
bomen en struiken. Vanaf maandag 6 januari, startte de daadwerkelijke aanleg van het fietspad 
met alle bijbehorende werkzaamheden. Met de realisatie van deze fietsverbinding is een lang 

gekoesterde wens, waarover al jaren werd gesproken (ook al binnen de voormalige gemeenten 
Roggel en Neer), in vervulling gegaan.  
 
Provinciale subsidie 
In het kader van het Uitvoeringsplan Fiets 2016-2019 is in maart 2018 een provinciale subsidie 
toegekend van € 658.000 euro. Tevens is het fietspad opgenomen als toonaangevend project in 
het Provinciale Uitvoeringsplan ‘Fiets.’ 
 

 

 

 
 

Eenvoudig energie besparen: Waarom niet?  
 
Leudal Energie en de gemeente Leudal bundelen elkaars krachten en trappen een campagne op het 
gebied van duurzaamheid af met de slogan: Eenvoudig energie besparen: waarom niet? Dit met 

het doel om zoveel mogelijk huiseigenaren te informeren en te stimuleren om zelf kleine 
energiebesparende maatregelen in huis te nemen. De campagne moet mensen uitnodigen hierover 
na te denken en ze informeren over maatregelen die ze 
zelf kunnen treffen. Hierbij kan gedacht worden aan het 

inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van 
radiatorfolie, tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. 
Maar er staat nog veel meer te gebeuren. 
  
In september verschijnt de duurzaamheidskrant die 
huis-aan-huis verspreid gaat worden. In deze krant 
wordt onder meer ingegaan op uiteenlopende acties die 

opgezet worden om inwoners te helpen energie te 
besparen. Inwoners die zich willen oriënteren op het 
gebied van duurzaam wonen en/of inspiratie op willen doen kunnen naast een zestal 
informatieavonden daarnaast terecht in de pop-up store. Dit wordt voor inwoners de plek om te 
bezoeken wanneer ze hun woning willen verduurzamen, maar niet goed weten waar ze moeten 
beginnen. In de pop-upstore kunnen mensen zelf ervaren hoeveel invloed hun manier van leven 
heeft op de energierekening. Ook kan er een afspraak met de energiecoach worden gemaakt. 

 
Gratis advies 
De energiecoaches van Leudal Energie helpen inwoners, gratis met subsidie van de gemeente, om 
inzicht te krijgen in energiebesparende maatregelen die ze kunnen nemen. Een energiecoach 
maakt een adviesrapport op maat speciaal voor huiseigenaren. Dit op basis van een bezoek door 
de energiecoach bij inwoners thuis, waarbij de behoeften, de woning (met eventueel de 

bouwtekeningen erbij) en de laatste energie(jaar)nota mee worden genomen. In dit rapport staan 
kleine tips tot grotere investeringen als vloer- of dakisolatie. De coaches berekenen, indien van 
toepassing, ook wat zonnepanelen voor een inwoner kunnen betekenen en hoe snel men de 
investering terugverdient. De coaches wijzen inwoners ook de weg in subsidieland. Kortom: 
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inwoners krijgen handvatten om energie en geld te besparen, én een goede stap in de richting van 
een klimaatneutraal Leudal te zetten. 
 
Samen 
Wethouder gemeente Leudal- Piet Verlinden: We hopen zoveel mogelijk inwoners enthousiast te 
maken om zelf aan de slag te gaan en energiebesparende maatregelen te nemen. Het zit hem 

soms al in de kleine dingen, waarmee mensen energie kunnen besparen en kosten. Door hierin 
samen te werken met Leudal Energie zijn we er van overtuigd dat we kennis kunnen bundelen en 
zo ook meer mensen kunnen bereiken. Door samen te werken hopen we meer inwoners op 
eenvoudige manieren energie te laten besparen…en waarom ook niet?” 
 
Voorzitter Leudal Energie- Joost van Beek: ”Met alle acties die we gaan opzetten hopen we 

inwoners aan het denken te zetten, maar ook op weg te helpen wat ze zelf kunnen doen om 
energie en kosten te besparen. We hebben het streven om alle huishoudens in Leudal te bereiken 
en er zijn al veel inwoners die hier bewust mee bezig zijn, dat is mooi om te zien. Toch zijn er ook 
nog mensen die niet goed weten wat ze zelf kunnen doen en ook die mensen willen we met deze 

campagne een eind op weg helpen. 
 
 

 
 
 

Nieuws uit Leudal! Altijd op de hoogte!  

 
Naast deze tijdelijke analoge nieuwsbrief verstuurt de gemeente 
Leudal ook wekelijks een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hierop 

abonneren via de link: http://bit.ly/2veeOV5. 
 
Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente.  
 

 
 

https://bit.ly/2veeOV5?fbclid=IwAR1d-hnDbgIjo77v7TjiodYoSxmfA8oHUaCaL26IZc_jw7xK67vk2DbbMzo

