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Gemeente en gemeenschap samen  in strijd tegen corona 

 
De gemeente Leudal vraagt inwoners om mee te helpen in de strijd tegen corona. Dit 

doet de gemeente door een ‘corona melding’ mogelijk te maken op de website en in de 
speciale ‘ Mijn Gemeente App’. Inwoners die een samenscholing van 3 personen of meer 
(buiten gezinsverband) constateren of plekken zien waar veel mensen samenkomen, 
worden gevraagd dit signaal door te geven aan de gemeente. 
 

Burgemeester Désirée Schmalschläger: “De afgelopen periode zijn er nog steeds 

inwoners die zich, ondanks de landelijke maatregelen en lokale oproep van mij als 

burgemeester, niet houden aan de gewenste richtlijnen. Als gemeente wensen we er écht 

alles aan te doen om verspreiding van het corona virus te voorkomen om zo de 

volksgezondheid te beschermen. We vragen onze inwoners dan ook om ons hierbij te 

helpen. Doordat inwoners nu 24/7 specifieke corona meldingen door kunnen geven, 

helpen we onze handhavende collega’s om gerichter op plekken te kunnen controleren en 

indien nodig handhavend op te treden.”  

 

Speciale oproep aan de Leudalse jeugd 

De gemeente doet in het bijzonder ook een oproep aan de Leudalse jeugd. Want zoals 

Premier Rutte al zei: ‘Voor jonge mensen, die denken ‘het zal voor mij wel meevallen’ wil 

ik zeggen: Je leeft niet alleen voor jezelf.’ “Met name jongeren zien we ook in onze 

gemeente Leudal nog in grotere getalen samenscholen. Dat is niet de bedoeling en dat 

accepteren we dan ook niet. De regels zijn duidelijk, de boetes niet gering, aldus de 

burgemeester.”  

 

Meldpunt op www.leudal.nl en via de ‘Mijn Gemeente App’ 

Inwoners kunnen hun melding zowel binnen als buiten kantoortijden invullen op de 

website van de gemeente Leudal en/of via de mijn gemeente app. Het meldingssysteem 

is zo ingericht dat dergelijke corona meldingen meteen doorgezet worden naar de 

handhavende collega’s die op dat moment op pad zijn.  

 

 
 

Festiviteiten Koningsdag in Leudal afgelast 
 
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden alle 
festiviteiten die gepland staan voor Koningsdag afgelast. Wij 
hopen dat de vele vrijwilligers van Oranjecomités, 
buurtverenigingen en dorpsraden in Leudal ook volgend jaar 
opnieuw hun beste beentje willen voorzetten om van Koningsdag 

2021 één groot feest te maken.  
 

Bijeenkomst voor gedecoreerden komt te vervallen 
Ook de jaarlijks door de gemeente georganiseerde ontvangst van Gedecoreerden uit de gemeente 
Leudal vervalt. Wij wensen alle gedecoreerden  op 27 april een mooie Koningsdag toe en hopen in 

2021 opnieuw met elkaar het verjaardagsfeest van 
Zijne Majesteit de Koning samen te kunnen vieren. 
 

 
 

  

http://www.leudal.nl/
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Openingstijden  gemeentehuis  
 
Op tweede paasdag, maandag 13 april, en Koningsdag, 27 april, is het gemeentehuis gesloten. Op 
andere dagen werken wij alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kun je bellen op 
telefoonnummer; 0475-85 90 00.   

 

 
 

Extra brengvoorziening tuinafval 

Vanaf zaterdag 11 april is aan de Conenweg in 

Baexem een extra brengvoorziening ingericht 
speciaal voor snoei- en groenafval van 
particulieren. 

Deze brengvoorziening is alle zaterdagen van 
april tot en met oktober geopend van 8.30 tot 
16.30 uur. De brengvoorziening is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk tuinafval voor inwoners 
van de gemeenten Leudal en Maasgouw. Het aanleveren van tuinafval is gratis, maar wel beperkt 
tot maximaal 2m3 per week. Denk aan uw RD Maasland Afvalpas!  

1. In het kort  

 Brengvoorziening: uitsluitend voor snoei- en groenafval 

 Locatie: Conenweg Baexem 

 Openingstijden: Zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur; van april tot en met oktober 

  

2. Huisregels 

 Uitsluitend voor huishoudelijk snoei- en groenafval 

 Tarief: gratis 

 Maximaal aan te leveren: 2m3 per geldige pas per week 

 Alleen op vertoon van RD Maasland Afvalpas 

 Brengvoorziening is alleen toegankelijk voor inwoners en niet voor bedrijven 

 Landbouwwerktuigen, vrachtauto's en bedrijfswagens worden niet toegelaten 

LET OP: ivm de maatregelen om het corona-virus in te dammen gelden aanvullende regels op de 

brengvoorziening. Zo worden maximaal 5 auto's tegelijk op de brengvoorziening toegelaten. Dit 
kan wachtrijen opleveren. Wij rekenen hierbij op uw begrip. 

Voor uw veiligheid en de veiligheid van de medewerkers: volg de instructies van de beheerder op! 

 

  

https://www.leudal.nl/
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Initiatieven en diensten voor ondersteuning inwoners 

Als gevolg van de crisis zijn er binnen onze gemeente diverse burgerinitiatieven ontstaan 

om elkaar te helpen. Ook zijn er een aantal organisatie en instanties die hun diensten 
extra onder de aandacht willen brengen.  Hieronder vindt u een overzicht: 

Videoboodschap bij omroep ML5:  Wat is de bedoeling? 
We leven momenteel in heftige tijden. Laten we mekaar vooral steunen door positief te blijven: 
mekaar op te peppen met leuke berichten! Maar ook om onze ervaringen te delen!   
Omroep ML5 biedt iedereen (bij voorkeur uit ons uitzendgebied) de mogelijkheid een filmpje 
(videoboodschap) te laten plaatsen van max. enkele minuten. Van deze vlog wordt een bulletin 

gemonteerd dagelijks uitgezonden op TV en social media. Iedereen bepaalt zelf wat hij erop zet: er 
zijn wel een paar spelregels. 

 
1.Het filmpje mag niet anoniem zijn: dus als je zelf niet in beeld wilt zijn omdat je bijvoorbeeld iets 
over je hond wilt vertellen, dan vermeld je wel minimaal je naam en woonplaats. 
2. Het mag niet te commercieel zijn. Geen reclame dus! 

Vlogs die ongepast of van slechte kwaliteit zijn, worden niet geplaatst. De redactie bepaalt ten 
allen tijde of een vlog geschikt is voor publicatie. 
 
Je kunt bijvoorbeeld denken aan een bedankje, een leuk idee of tip, een recept, een spelletje, een 
ervaring, een verhaal vertellen, de groeten overbrengen, iets waarmee je bezig bent dat je wilt 
delen, ook een corona-ervaring mag (verdriet over iemand die ziek is of overleden) 
 

Bij voorkeur ontvangen we het filmpje per e-mail: e.bruijnen@ml5.nl of WhatsApp 06-52 35 81 87    
 

Initiatieven 
 

Lokaal; 

 

Kern Aanbod 

Haelen De dorpsraad is het meldpunt voor hulpvraag en aanbod in Haelen. Heb je hulp 
nodig of kun je hulp bieden dan kun je dit laten weten via een mailtje aan 
info@dorpsraadhaelen.nl of via een berichtje op de FB pagina van dorpsraad 
Haelen.  

Buggenum een aantal initiatiefnemers (de dorpsraad Buggenum , de Zonnebloem, Vivo en de 
seniorenvereniging) gaan via 'Corona-team' Buggenum, hulpacties coördineren. Dat 
werkt efficiënter en ermee wordt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. 
Zij zijn het meldpunt voor hulpvraag en aanbod. Iedere inwoner van Buggenum en 
van het Haelense Broek heeft van het Corona-team Buggenum een flyer ontvangen 
met daarop ook de gegevens van de contactpersonen.  

Kelpen-
Oler 
 

meldpunt hulpvraag en aanbod, alle inwoners van Kelpen-oler hebben een huis aan 
huis flyer ontvangen met daarop ook gegevens van contactpersonen.   
Daarnaast hebben ze de FB pagina Kelpen-Oler samen opgericht om vraag en 
aanbod met elkaar te verbinden 

Hunsel Een aantal initiatiefnemers (De Seniorenvereniging, De Zonnebloem/Welfare, 
Vrijwilligers van Bruggerhof en HVV) gaan via de werkgroep ‘Welzijn&Zo’ hulpacties 
coordineren. Dat werkt efficiënter en ermee wordt voorkomen dat mensen buiten 
de boot vallen. 
Denk bijvoorbeeld aan een boodschapje doen, als je alleen bent regelmatig een 
telefoontje krijgen of hulp bij andere zaken. Huis aan huis flyers met de gegevens 
van contactpersonen zijn verspreid.  

mailto:info@dorpsraadhaelen.nl
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Tekeningen en knutselwerken actie voor ouderen en kwetsbare inwoners 

Neer Neer heeft in samenwerking met de gemeente een digitale nieuwsbrief gemaakt die 
geprint kan worden en wordt bezorgd aan mensen die geen internet hebben. 
gaernaonaer@gmail.com 06-15420182 

Heythuysen Heitser Burenhulp zoals bekend 06-39814478 

Roggel In Roggel hebben Naoberzorgpunt en Kindervakantiewerk samen een mooie actie 
opgezet. Een prachtige poster siert vele huizen in de kern van het dorp, voor 
mensen die hulp nodig hebben bij het doen van boodschappen of die gewoon een 
behoefte hebben aan een luisterend oor. Kinderen worden via de Facebookpagina 
van het Kindervakantiewerk gevraagd een troostkaart te maken. 

Ell De dorpsraad heeft een mELLdpunt ingericht voor dorpsbewoners met een 
hulpvraag. 
Dit kan een hele eenvoudige vraag zijn, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, 
maar ook meer ingewikkelde zaken kunnen aan de orde zijn. 
Tel: 0495 – 55 23 02 of mail: meldpunt@dorpsraadell.nl 
www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-dorpsbewoners/ 

Nunhem De website en FB-pagina van de dorpsraad ingezet als platform voor lokaal vraag en 
aanbod  
contact via https://www.dorpsraadnunhem.nl/ en info@dorpsraadnumhem.nl  

Grathem Tekeningen en kaartenactie. Tekeningen en kaarten kunnen afgegeven worden in 
de kerk en worden dan verspreid onder ouderen en kwetsbare inwoners. De kerk 
dienst wordt uitgezonden via 5ml en peel en maas  

Horn Hulp nodig met: Boodschappen doen, hond uitlaten, container of oud papier, 
bijhouden van de tuin of bent u op zoek naar een maatje om even mee te kletsen. 
Neem dan contact op met: Michel Graef tel. 06-21883528 
michelgraef@hotmail.com of Hilde Glessner tel. 06-50742640 
hildeglessner@planet.nl www.horn.nl 

Baexem de Seniorenvereniging heeft een lijst gemaakt van de alleenstaanden boven de 75 
jaar, Deze lijst is “opgeknipt” tussen de verschillende bestuursleden met de 
bedoeling deze mensen met regelmaat even te bellen. 

 

Gemeentelijk;  

 

 Telefooncirkel: bedoeld als middel om met elkaar in contact te blijven en een oogje in het 

zeil te houden. Zijn er vragen, zorgen of problemen kan via de telefooncirkel hulp 

ingeschakeld worden. Vind jij het fijn om een aantal keren per week gebeld te worden voor 

de gezelligheid of om even je verhaal kwijt te kunnen of je zorgen te bespreken? dan is de 

belcirkel mogelijk iets voor jou. Bij interesse neem contact op met 

I.tindemans@synthese.nl of 0640181536. Ook als je interesse hebt om zelf een 

Telefooncirkel op te zetten binnen je buurt of vereniging kun je contact opnemen voor 

ondersteuning bij het opstarten hiervan.  

 Telefooncirkel voor mantelzorgers: om in contact te blijven met andere mantelzorgers en 

ervaringen en tips met elkaar te kunnen delen. Aanmelden kan via 

mantelzorgleudal@synthese.nl of bellen naar 0640181536 

 Jongerenwerk Synthese: online en laagdrempelig jongerenwerk voor vragen / luisterend 

oor, verveeltips etc. Facebook: Jeugd en Jongerenwerk Synthese Leudal Instagram: 

jongerenwerk leudal 

 Synthese FIP – Leudal: telefonisch spreekuur voor financieel-administratieve vragen. Op 

dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.30 uur via tel.: 0636341629 of via mail: FIP-

Leudal@synthese.nl 

 Facebook pagina ‘’Aanbieden in Leudal’’, steun en hulp aan inwoners 

 Facebook pagina “Leudal helpt elkaar” van de gemeente 

mailto:gaernaonaer@gmail.com
http://www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-dorpsbewoners/
https://www.dorpsraadnunhem.nl/
mailto:info@dorpsraadnumhem.nl
mailto:michelgraef@hotmail.com
mailto:hildeglessner@planet.nl
http://www.horn.nl/
mailto:I.tindemans@synthese.nl
mailto:mantelzorgleudal@synthese.nl
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 Facebook pagina ‘’ouders ondersteunen ouders leudal-nederweert’’ 

 De Limburger Leudal, voor het lokale nieuws en informatie 

 Dianico: Kaarten- en tekeningenactie voor verzorgend personeel, voedselmanden 

 Wonen-Zuid neemt met al hun alleenstaande 80+ huurders telefonisch contact op om te 

kijken hoe het gaat en hen bij eventuele vragen te ondersteunen/ door te verwijzen.  

 De website www.videobellenleudal.nl biedt informatie en ondersteuning bij beeldbellen voor 
ouderen. De website is bedoeld om senioren meer wegwijs te maken in het beeldbellen. Er 
staan allerlei tips en tricks als het om beeldbellen gaat.  
 

Provinciaal; 

 

 #goedverbonden: Hulplijn voor opgelopen spanningen in het gezin. Tel: 085-8640164 

 De belbrigade: vrijwilligers worden gekoppeld aan geïsoleerde ouderen om iedere dag 20 

min. te bellen: www.debelbrigade.com 

 KiekLimburg: facebookpagina voor alle nieuwe burgerinitiatieven  

 Speciaal crisisnummer voor geestelijke ondersteuning: voor mensen die in verband met de 

uitbraak van corona behoefte hebben aan een gesprek met een geestelijk verzorger. Deze 

geestelijk verzorgers zijn specialisten in begeleiding en ondersteuning bij levensvragen in 

de laatste levensfase, bij verlies en rouw en bij eenzaamheid.  Het crisisnummer is 

dagelijks bereikbaar, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 23.00 uur en in het 

weekend van 8.00 tot 18.00 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken. 

Tel.: 088-4598110  

 Sportmaatje: door het Corona-virus zitten we allemaal veelal thuis. Dat is goed in de strijd 

tegen de verspreiding van het virus, maar minder goed voor je conditie! Vooral voor 

mensen die kwetsbaar zijn, is in beweging blijven enorm belangrijk! 

Als je wilt, koppelen we jou aan een student die samen met jou gaat sporten. Dat doen we 
uiteraard op afstand. Dat betekent dat de student jou belt. Dat kan via de gewone 
telefoonlijn of via WhatsApp video bellen. Er zijn al veel sportmaatjes die samen lekker 
bewegen en een praatje maken! https://kieklimburg.nl/sportmaatje 
 

Landelijk; 

 

 RIVM voor (medische) vragen en richtlijnen 0800-1351 

 Rode kruis hulplijn voor praktische vragen 070-4455888 

 De Luisterlijn 24 uur bereikbaar voor een luisterend oor en tegen eenzaamheid 0900-0767  

 Eigen zorgverzekering  

 Online en digitale vragen Helpdesk Welkom Online 088-3442000 

 www.WeHelpen.NL 

 www.Corona.steffie.nl: op de website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het 

coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor kwetsbare 

doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.  

 
 

http://www.videobellenleudal.nl/
http://www.debelbrigade.com/
https://kieklimburg.nl/sportmaatje
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