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Gemeente Leudal is vrijdagmiddag 5 juni korte tijd telefonisch 

onbereikbaar 
 
Aanstaande vrijdagmiddag 5 juni vinden er werkzaamheden plaats aan onze telefooncentrale. Dit 
gebeurt buiten de kantoortijden van het gemeentehuis. 
 
Normaal gesproken hoort u buiten kantoortijden (als u ons algemene nummer belt) een 
keuzemenu met diensten die buiten kantoortijden werken. Vrijdagmiddag, tussen 13.30 en 14.30 
uur, zijn een deel van deze keuzes gedurende 30 minuten niet beschikbaar. 

Ook kunt u onze medewerkers (die op dat moment werken) korte tijd niet bereiken via hun directe 
nummer. We vragen u dan ook om het later nog eens te proberen. 
 
Bij voorbaat bedankt voor uw begrip. 

 

  

Naschoolse activiteiten met Ben Bizzie voor kids in Leudal  

Kinderen mogen weer naar school. Dat is goed nieuws! Zeker voor Ben Bizzie. Hij kan voor 
kinderen in Leudal namelijk weer het naschools beweeguurtje organiseren, zodat de kinderen weer 
lekker buiten kunnen sporten en spelen. Vanaf 8 juni start een nieuwe 
reeks activiteiten. Beweeg je mee? 
 

Naschoolse activiteiten weer van start 
 
Voorheen verzorgde Leudal Energiek sport- en cultuuractiviteiten voor 
kinderen in Leudal. Het stokje werd in april overgedragen van Leudal 
Energiek aan Leudal Leeft, maar door corona kon het beweegteam nog 
geen activiteiten organiseren. Vanaf 8 juni gaan de beweegcoaches van 
Leudal Leeft, samen met Ben Bizzie, het naschools sporten weer 

opzetten. Ze organiseren beweeguurtjes in de buitenlucht, op diverse 

locaties in Leudal. 
 
Ben Bizzie Beweeguurtje 
 
Iedereen is welkom, maar er mogen maar 20 kinderen per 

beweeguurtje meedoen. Daarom moet je je op voorhand aanmelden voor de beweeguurtjes. Dat 
kan via www.leudalleeft.nl . Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt het beweeguurtje 
buiten verzorgd van 15:30 tot 16:30 uur.  
 
Beweeg mee! 
Benieuwd wanneer het naschools bewegen bij jou in de buurt is? Ga dan snel naar 
https://www.leudalleeft.nl/kalender/ben-bizzie-beweeguurtje/ en meld je aan. 
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Jonge mantelzorger? Deel je zorg! 

 
Eén op de vijf jongeren zorg regelmatig voor een familielid met een ziekte of 
beperking.  Dit doen zij in combinatie met school, vrienden en hobby’s. deze 
zorg is waardevol, maar kan ook stress geven. Ben jij een mantelzorger? Zorg 
dan ook goed voor jezelf. Door over je zorg(en) te praten, je grenzen aan te 

geven en hulp te zoeken als het nodig is.  
  
Van 1 t/m 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Ben jij jonge 
mantelzorger of ken je een jonge mantelzorger uit de gemeente Leudal? Meld 
jezelf of de jonge mantelzorger dan vóór 8 juni aan voor het ontvangen van 
een leuke, gevulde goodiebag! Kijk voor meer info op de website van synthese: 
www.synthese.nl/activiteiten/venray-goodiebag-voor-jonge-mantelzorgers.  

 

 
 
 

 
Bouw vier levensloop bestendige bungalows in Baexem van start  

Na jaren van stilstand worden er weer woningen gebouwd in de kern van Baexem. 

Langs de basisschool St. Jan pal tegenover de sportvelden van de voetbalvereniging Baexem aan 
de Kapittelstraat worden vier prachtige levensloop bestendige 
bungalows gebouwd. 

Smeets Vastgoed Roermond heeft na diverse gesprekken met de 
gemeente Leudal de mogelijkheid gekregen op deze locatie een 
plan te ontwikkelen. Daar waar dit in het verleden niet gelukt is, is 

directeur Aschwin Smeets erin geslaagd in goede samenwerking 

met de gemeente Leudal een plan voor de bouw van vier levensloop 
bestendige bungalows te realiseren. 

De fraaie architectuur van de woningen is ontworpen door 
ArchitectenburoBNASmeets uit Herten/Roermond en staan in de verkoop bij Hermans Makelaardij. 

De woningen worden gebouwd door Van Heur Baexem B.V., een gerenommeerd aannemersbedrijf 
uit Baexem. 

Een afgevaardigde van de gemeente Leudal en directeur AschwinSmeets van Smeets Vastgoed 
Roermond geven op vrijdag 5 juni 2020 om 15.30 uur in het bijzijn van een aantal genodigden 
het officiële startsein voor dit mooie bouwproject in de kern van Baexem. 

 

 
  

http://www.synthese.nl/activiteiten/venray-goodiebag-voor-jonge-mantelzorgers
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Ook uitgestelde betaling voor nieuwe belastingaanslagen BsGW 

Eind mei verzendt BsGW weer aanslagen. Deze keer aan belastingplichtigen die de aanslag nog 
niet ontvangen hebben. Het gaat hierbij om aanslagbiljetten met gecombineerd gemeentelijke en 

waterschapsbelastingen. In de gemeenten die niet deelnemen in het samenwerkingsverband BsGW 
(Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray) verstuurt BsGW aanslagbiljetten met alleen de 
waterschapsbelastingen.    

Ook belastingaanslagen waar bedrijven geld op terug ontvangen, omdat er een verrekening 
plaatsvindt met de eerdere voorlopige aanslag, worden opgelegd. Deze zijn in het voordeel van de 
ondernemers. Dit betreft de definitieve aanslagen Zuiveringsheffing Bedrijven 2018 en 2019 en de 
definitieve aanslagen Toeristenbelasting 2019. 

Uitgestelde betaling 

Al eerder, op 18 maart 2020, is bekend gemaakt dat BsGW voor alle ondernemers in haar 

werkgebied alle incasso en vorderingen voor alle lokale belastingen vooralsnog tot 30 juni 2020 
heeft uitgesteld. Hiermee volgt BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de 
samenwerkende gemeenten en het waterschap. 

Op deze aanslagen van eind mei worden de normale betaaltermijnen vermeld. Echter geldt 
hiervoor dat incasso en invorderingsacties voor ondernemers vooralsnog tot 30 juni 2020 zijn 
uitgesteld. De invordering zal dan pas eind juli ingaan. 

Uitgestelde verzending specifieke belastingen 

Verzending van de aanslagen toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, BIZ-en 

marktgelden aan ondernemers wordt vooralsnog uitgesteld tot 30 juni 2020. Ook deze invordering 
start dan pas op 31 juli. Dit geeft ondernemers enige lucht en is ook conform eerder genomen 
maatregelen om ondernemers te helpen in deze crisis. 

Voorlopige datum start invordering 

De datum van 31 juli waarop de invordering van belastingaanslagen weer opgestart wordt, is 

vooralsnog bepaald met de kennis en het inzicht van nu. Dit is mede afhankelijk van landelijke 
besluitvorming rondom corona maatregelen. Afhankelijk daarvan kunnen de in BsGW 

samenwerkende gemeenten en waterschap alsnog besluiten dat de uitsteltermijn toch nog langer 
gaat lopen. Mocht dat het geval zijn, zal dat voor deze datum bekend gemaakt worden. 
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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: 

De beeldbel-tv voor Sint-Elisabeth 

 

De coronacrisis, op wie heeft dit geen impact? In grote 

mate of kleine mate,  in het dagelijks leven, bij u thuis of 

op uw werk?   

We willen even uw aandacht vragen voor onze bewoners van zorgcentrum St. Elisabeth 

die, net als heel veel anderen, enorm getroffen zijn door de maatregelen die noodzakelijk 

zijn voor hun gezondheid. Ondanks dat bewoners nu 1 vaste bezoeker mogen ontvangen 

is er een groot gemis aan al die andere sociale contacten, denk hierbij aan feestjes en 

verjaardagen van kinderen of kleinkinderen, activiteiten met medebewoners maar vooral 

het “gewoon even binnenlopen”. We zien dat eenzaamheid haar tol gaat eisen. 

Eenzaamheid is een gevoel, is persoonlijk, kun je niet meten en moeilijk “verzachten”.  

Belangrijk bij het bestrijden van eenzaamheid is het behouden en onderhouden van 

sociale contacten.  

 

De firma Prestop heeft ons daarom een aantal weken geleden benaderd of we interesse 

hadden om een grote beeldbel-tv in bruikleen te nemen, om de sociale contacten toch 

iets dichterbij te brengen.  

Daar hebben we natuurlijk niet lang over na hoeven denken. Omdat dit beeldscherm zo 

groot is, zorgt het er voor dat de bewoner een hele “echte” beleving van het 

contactmoment heeft.  

Meteen zagen we het succes….samen met je familie op de verjaardag op “afstand” koffie 

drinken. Een bewoner die aangeeft, “Het lijkt net alsof mijn zoon echt hier is”. Een 

andere bewoner die geregeld in de avonduren wat onrustig is en naar huis wil, daar 

wordt de familie van gebeld en die is dan even “op bezoek”, waardoor de onrust vrijwel 

meteen afneemt. Ook zijn er familieleden die heel ver weg wonen en die door deze 

oplossing in  1 minuut “aanwezig zijn”.  Hoe mooi is dat, niet alleen voor nu maar ook 

dadelijk als de crisis voorbij is. 

 

Om deze reden zijn wij, in samenwerking met de firma Prestop, een crowdfunding 

gestart, zodat straks de tv op locatie kan blijven staan en wij hiermee kunnen bijdragen 

om de eenzaamheid iets te verzachten.  

 

Alleen gaat ons dit niet lukken. Alle hulp is welkom en alle beetjes helpen! Doet u met 

ons mee?  #samenstaanwesterk# 

 

U kunt doneren middels onderstaande link.  
 

https://www.whydonate.nl/fundraising/stichting-land-van-horne/nl 
 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Lotte Krekels: 

L.Krekels@landvanhorne.nl 

 
 

 
 

https://www.whydonate.nl/fundraising/stichting-land-van-horne/nl
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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) coördineren via 'Corona-team' Buggenum, hulpacties. 
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. 

Contactgegevens: dorpsraad.buggenum@gmail.com 

Kelpen-Oler 
 

Meldpunt hulpvraag en aanbod, alle inwoners van Kelpen-oler hebben een huis 
aan huis flyer ontvangen met daarop ook gegevens van de contactpersonen.   

Daarnaast is er een facebookpagina 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) coördineren via de werkgroep ‘Welzijn&Zo’ 
hulpacties. Dat werkt efficiënter en zo wordt voorkomen dat mensen buiten de 
boot vallen. Denk 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.  
Tekeningen-  en knutselwerkenactie 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. Contactgegevens: gaernaonaer@gmail.com - 06-15420182 

Heythuysen Heitser Burenhulp. Contactgegevens: 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. Contactgegevens: Tel: 0495 – 55 23 02 of mail: meldpunt@dorpsraadell.nl 

www.dorpsraadell.nl/oprichting-melldpunt-dorpsbewoners/ 

Nunhem De website en facebookpagina van de dorpsraad wordt ingezet als platform 
voor lokaal vraag en aanbod.  Contactgegevens: 
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 de ouderen en kwetsbare inwoners. 
De kerk dienst wordt uitgezonden via ML5 en Peel en Maas  

Horn Hulp nodig met: Boodschappen doen, hond uitlaten, container of oud papier, 
onderhoud 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. 

Haler In Haler is er een whatsapp groep aangemaakt voor mensen, die hulp willen 

bieden of hulp nodig hebben. 
Het telefoonnummer is: 06 13110686  

 
Gemeentelijk;  

mailto:dorpsraad.buggenum@gmail.com
mailto:gaernaonaer@gmail.com
http://www.horn.nl/
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 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 

 Steunpunt Mantelzorg: voor vragen of informatie met betrekking tot mantelzorg kun je 

terecht bij het steunpunt mantelzorg. Via tel: 0475-745138 of 

mantelzorgleudal@synthese.nl.  

 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. 

 Facebookpagina ‘Aanbieden in Leudal’, steun en hulp aan inwoners. 

 Facebookpagina  ‘Leudal helpt elkaar’ van de gemeente. 

 Facebookpagina ‘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 coronavirus 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 coronavirus 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. 
 Centrum Jeugd en gezin: Vragen en problemen met opgroeien en opvoeden? Het 

Centrum Jeugd en Gezin blijft ook in deze tijden voor alle inwoners van Leudal beschikbaar 

voor hulp en advies. Wij bieden deze hulp zoveel mogelijk via (beeld)telefoon en digitaal. 

Indien noodzakelijk maken wij een afspraak op kantoor. Dit gebeurt binnen de richtlijnen 

van het RIVM.  Bereik ons via tel.  088-4388300 en www.cjgml.nl. 

mailto:I.tindemans@synthese.nl
mailto:mantelzorgleudal@synthese.nl
mailto:mantelzorgleudal@synthese.nl
http://www.videobellenleudal.nl/
http://www.debelbrigade.com/
https://kieklimburg.nl/sportmaatje
http://www.cjgml.nl/
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 Algemeen maatschappelijk werk: Vragen en problemen met het dagelijks functioneren? 

Bijvoorbeeld praktische vragen over geld en werk, relaties, ruzie en geweld, verlies en 

verwerking of persoonlijke vragen? Het Algemeen Maatschappelijk Werk blijft voor alle 

inwoners van Leudal beschikbaar voor hulp en advies. Wij bieden deze hulp zoveel mogelijk 

via (beeld)telefoon en digitaal. Indien noodzakelijk maken wij een afspraak op kantoor. Dit 

gebeurt binnen de richtlijnen van het RIVM.  Bereik ons via tel.088-6560600 en 

www.amwml.nl 

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.amwml.nl/

