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Laatste analoge nieuwsbrief op 23 juli   
 
Landelijke zijn de maatregelingen tegen het coronavirus 
versoepeld. We mogen weer steeds meer. Uiteraard blijven er 
algemene regels gelden voor binnen en buiten. Die blijven nodig, 

want het virus is nog niet verdwenen. Zo blijft de 1,5 meter de 
norm.  
 
Laatste editie op 23 juli 
Door deze versoepelingen hebben we ervoor gekozen om de coronanieuwsbrief in deze vorm niet 
meer te maken. Op donderdag 23 juli verschijnt de laatste nieuwsbrief. U kunt het laatste nieuws 
van de gemeente Leudal blijven volgen via onze andere kanalen. Zo publiceren wij het laatste 

nieuws op onze website, www.leudal.nl,  en via onze social mediakanalen Facebook, Instagram, 
Twitter en LinkedIn. Maar ook kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief via 

https://www.leudal.nl/actueel/. Zo ontvangt u wekelijks het laatste nieuws in één overzicht in uw 
mailbox.  
 
Bedankt 
Graag willen wij alle vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet om samen met ons deze 

nieuwsbrief vorm te geven en te verspreiden.   We wensen u een fijne zomer en blijf gezond!  
 
 

 

Maak het inbrekers niet te makkelijk tijdens de vakantie   

De zomervakantie is een fijne tijd. Veel mensen gaan op vakantie 

of een dagje uit. Het is ook de tijd waarin inbrekers toeslaan, 
omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam 
open zien staan. 
 

Wij willen het inbrekers natuurlijk niet makkelijk maken. Daarom 
geven wij hieronder een aantal tips: 
 

Op vakantie? Licht de buren in 
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen 
op uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te 
geven. Maak met uw buren de afspraak dat zij de post weghalen, 
de planten water geven of de auto af en toe eens op de oprit zetten. 
Als u de buren niet wilt belasten, kunt u bijvoorbeeld het krantenabonnement tijdelijk stopzetten, 

aan PostNL vragen de post te bewaren en een ‘nee-nee’-sticker op de brievenbus plakken. 
 
Bewoonde indruk 
Geef uw woning een bewoonde indruk als u weg bent: zet de verlichting op een tijdschakelaar, laat 
wat goedkoop speelgoed in de tuin achter, laat een kopje op tafel staan of wat afwas op het 
aanrecht. Laat kostbaarheden nooit in het zicht liggen: niet thuis en niet in de auto op vakantie. U 
kunt overwegen om sieraden, geld en belangrijke papieren in een bankkluis te laten bewaren.  

 

Bel 112 bij verdachte situaties 
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u 
er niet bent) direct de politie via telefoonnummer 112, het nummer voor spoed,  moeten bellen. 
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken. Dit geldt natuurlijk ook 
omgekeerd voor uzelf als u niet op vakantie gaat en de buren wel. 
Naast deze tips, blijft het natuurlijk het belangrijkste om te zorgen voor goedgekeurd hang- en 

sluitwerk op ramen en deuren. Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het ® teken. 
 
Meer informatie 

http://www.leudal.nl/
https://nl-nl.facebook.com/gemeenteleudal
https://www.instagram.com/gemeenteleudal/
https://twitter.com/gemeenteleudal
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/gemeente-leudal?challengeId=AQFfV1niJZ7GHgAAAXNQ3EGmBnU-QUpP3JJy6wGi-8FYNWNtTaOQ182h_7wJrsC-bwSDjNysEUz_uuMpoNXLKbNhag51IdDKCw&submissionId=cc5b77c8-94d4-2116-73af-0fc8efbc0962
https://www.leudal.nl/actueel/
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Voor informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen en meer preventietips om veilig te wonen 
zie https://www.politiekeurmerk.nl/ of https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak. 
Hier kunt u bijvoorbeeld een scan invullen om te testen hoe veilig uw woning is. Op politie.nl vindt 
u aanvullende informatie en tips. 
 

 

 
Afsluiting Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug) 14 tot en met 17 

augustus 2020  
 
Van 14 tot en met 17 augustus zal de Louis Raemaekersbrug 
(voorheen Maasbrug) in Roermond geheel afgesloten zijn. We 
gaan de rijbanen opnieuw inrichten. De Louis 
Raemaekersbrug is dan helemaal dicht voor gemotoriseerd 
verkeer. Fietsers, scooters, bromfietsers en brommobielen 

kunnen de brug wel blijven gebruiken. 
 

Meer informatie op onderstaande website: 
https://www.n280verbindtroermond.nl/ en via Facebook.  
 

 
 

Leudal maakt zich hard voor schone lucht 
 
Op 7 juli 2020 tekende de gemeente Leudal het Schone Lucht Akkoord (SLA) samen met diverse 
partijen waaronder het Rijk, Provincies en andere gemeenten in Nederland. Het akkoord had tot 
doel te voldoen aan Europese grenswaarden. Nu die doelstelling grotendeels is behaald, wil het Rijk 
de samenwerking met lokale overheden voortzetten. 
Als ambitieniveau wordt voorgesteld om in 2030 gezamenlijk 50% gezondheidswinst uit 
binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. De gemeente Leudal gaat zich mee 

inzetten om deze gezondheidswinst te behalen. 
 

Concreet betekent dit dat het SLA de omslag gaat maken van het sturen op Europese 
grenswaarden (NSL-doelstelling) naar het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen 
(blootstelling), ook als de luchtkwaliteit aan de EU-normen voldoet. Voor de gemeente Leudal 
betekent meedoen hieraan dat ze naadloos aansluit bij de huidige samenwerking met de 
peelgemeenten, de provincie en de veehouderijbranche. Er wordt ingezet op de pilot landbouw, 

welke bestaat uit drie onderdelen. Daarbij komt er meer aandacht voor emissiedalingen, 
verbetering van de omgevingskwaliteit en de toekomstbestendigheid van de veehouderijsector. 
 
Volksgezondheid 
Wethouder Piet Verlinden: “Natuurlijk willen we ons hiervoor inzetten zeker omdat dit betekent dat 
de leefomgeving van inwoners beter wordt, doordat de luchtkwaliteit verbetert. Ook is het goed 
voor de volksgezondheid.” 

 
Drie onderdelen 
Gemeenten en provincies gaan nu specifieke maatregelen uitwerken in decentrale 
uitvoeringsplannen. Bij de drie onderdelen van de pilot landbouw komt de focus te liggen op 
kennisontwikkeling, stimuleren en gebiedsgerichte aanpak van plekken met hoge blootstelling. 

Er gaan ook partijen bij betrokken worden, die gaan bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering 

van nieuwe instrumenten en een innovatieve aanpak. Door met zijn allen samen te werken en deel 
te nemen aan pilotprojecten kan de gemeente ook meer kennis opdoen en ervaringen delen.  
 
Meer informatie 
www.schoneluchtakkoord.nl 
  

http://www.schoneluchtakkoord.nl/
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Nieuwe aanpak beoordeling evenementen 

 
 

Woensdag 8 juli, is door het Regionaal Beleids Team van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (met 

hierin alle burgemeesters van deze regio) besloten om tot een regionale werkwijze voor 
evenementen te komen.  
In lijn met de landelijke aanwijzing en noodverordening is een proces beschreven om de aanvraag 
en invulling van evenementen in Limburg-Noord te beoordelen. Tevens is een multidisciplinair 
adviesteam COVID-19 samengesteld. Dit team gaat dit proces ondersteunen en werkt nauw samen 
met de gemeenten en lokale partijen. Vanaf heden gaat deze werkwijze in.  
 

Een nieuwe aanvraag voor een evenementenvergunning die bij de gemeente wordt ingediend zal 

naast de reguliere beoordeling voortaan worden aangevuld met een COVID-scan. De gemeente 
voert deze scan zelf uit. Indien nodig wordt het evenement voorgelegd aan het multidisciplinair 
COVID-19 adviesteam van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zij zullen de gemeente dan van een 
aanvullend advies voorzien.  
 

We begrijpen dat er na de versoepeling vragen zijn omtrent de organisatie van evenementen en 
dat er behoefte is om weer deel te nemen aan sociale interactie. Toch blijft het, juist na de 
versoepeling, belangrijk om de aanwijzing te volgen. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen 
dat evenementen veilig en gezond (COVID-proof) plaatsvinden, zodat de verspreiding van het 
coronavirus voorkomen kan worden.  
 
Dit vraagt vanuit meerdere partijen veel onderlinge samenwerking, afstemming en begrip, vooral 

in deze beginperiode. We willen voorkomen dat er verschillen en onduidelijkheid ontstaat.  
Dat kan in de praktijk betekenen dat evenementen waar we allemaal lang naar uitgekeken hebben 
helaas (nog) niet door kunnen gaan of in een aangepaste vorm. Dit is de realiteit waar we vandaag 
de dag mee te maken hebben, maar wat nodig is om er voor en met elkaar voor te zorgen dat we 
veilig en gezond blijven.   

 
Gemeente Leudal 

Voor wat betreft de organisatie van evenementen in de gemeente Leudal betekent dit dat 
aanvragen voor evenementen ingediend kunnen worden. 
Deze aanvragen worden getoetst door de gemeente Leudal en/of voorgelegd aan de 
veiligheidsregio met de vraag het evenement te beoordelen conform COVID-richtlijnen. 
Alle aanvragers van een evenement dienen naast de aanvraag ook de informatie voor een COVID-
proof evenement in te vullen. Dit is te vinden via: https://www.leudal.nl/evenementenvergunning-

leudal 
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