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Samen laten we de natuur groeien

Mondkapjes bij restafval
of in de afvalbak!

Sinds de uitbraak van het coronavirus komen er veel mondkapjes en handschoenen in
het riool terecht. Samen met andere troep die niet in het riool hoort, zoals billendoekjes
en poetsdoekjes, kunnen ze zorgen voor verstoppingen van toiletten, rioolbuizen en
zuiveringsinstallaties. Gooi ze daarom niet in het toilet, op straat of in de rioolputten,
maar bij het restafval of in de afvalbak.

Digitaal veilig met de StuDesk
Cyberweerbaarheid komen ICT-leerlingen dan naar het bedrijf om de digitale veiligheid

Inbrekers proberen op allerlei manieren bij u binnen te komen. Tegenwoordig
gebeurt dit niet alleen in uw huis of auto, maar ook digitaal. Ze nemen bijvoorbeeld
contact op via mail of WhatsApp en doen zich voor als een bekende of uw bank.
Ze proberen u te verleiden om op een link te klikken en zo uw apparatuur binnen
te dringen. Het is daarom belangrijk om uw apparatuur goed te beveiligen. De
StuDesk kan u hierbij helpen!

Bomen zijn een bron van leven. Voor
ons mensen, maar ook voor duizenden
soorten insecten, vlinders en vogels die
er op of in bomen wonen. Bomen zorgen voor meer biodiversiteit, voor een
gezonde bodem en schone lucht. Gemeente Weert, Natuurmonumenten en
de provincie Limburg zetten zich daarom in voor meer bomen. De ambitie is
om binnen 4 jaar 20 hectare – ruim 30
voetbalvelden – bos aan te planten.
Dat doen we zoveel mogelijk in aansluiting op bestaande natuur in natuurgebied Kempen~Broek. Zo ontstaan grote,

van droogte en ziekten. Ze bieden een
gunstige leefomgeving voor verschillende planten en dieren én zijn een stuk
aantrekkelijker om in te wandelen en
fietsen.

robuuste bosgebieden. Natuurmonumenten stelt gronden beschikbaar en
zorgt voor de aanplant en het beheer
van de nieuwe bossen. Zij beginnen
eind november met de aanplant van de
eerste 10 hectare aan de Vetpeelweg/
Vlaamseweteringweg, vlakbij de Laurabossen.

Open ruimtes
Op elke locatie planten we groepjes
bomen van verschillende bloeiende
en vruchtdragende soorten, afgewisseld met lage begroeiing. Er blijven
ook open gedeeltes met genoeg ruimte
voor spontane bos- en struikvorming en
kruidenrijke begroeiing. Bij de aanplant
zijn de bomen nog jong en klein. Het

Gemengde bossen
We gaan voor een biodivers bos met
verschillende inheemse soorten. Gemengde bossen zijn goed voor de
biodiversiteit en beter bestand tegen
klimaatverandering, langere periodes

duurt dus heel wat jaren voordat een
echt bos is gevormd.

Samen planten kan nu niet
We hadden bij de aanplant dit najaar
ook heel graag natuurliefhebbers, inwoners, kinderen, leden en vrijwilligers
van Natuurmonumenten betrokken.
Maar dat kan vanwege het coronavirus
nu helaas niet. In de toekomst is dat
misschien wel weer mogelijk, we hebben nog heel wat bosaanplant te gaan.

Meer weten?
www.natuurmonumenten.nl/bosweert

van het bedrijf in kaart te brengen. De ondernemer krijgt daar ook een rapportage van.
Het uitvoeren van de scan kost ongeveer een halve dag. StuDesk vraagt daarom een
bijdrage van €75, daarmee dekken ze een deel van kosten van de begeleiding.

Hoe krijg ik hulp?
De StuDesk is op dinsdag van 12.00 tot 15.00 uur en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur

De StuDesk is een helpdesk voor digitale veiligheid die gerund wordt door leerlingen

telefonisch bereikbaar via 06 1488 4718. U kunt ook uw vraag stellen via een formulier op

van de Gilde Opleiding ICT. De leerlingen helpen met vragen rondom het digitaal

www.studeskweert.nl. De leerlingen van StuDesk nemen dan zo spoedig mogelijk contact

beschermen van apparatuur. Denk hierbij aan het maken van een veilig wachtwoord of

met u op. Er worden daarnaast regelmatig inloopspreekuren georganiseerd.

vragen over mails die u niet helemaal vertrouwd.

Houd hiervoor de website in de gaten. Kijk voor meer informatie op www.studeskweert.nl

Voor particulieren en MKB

De StuDesk is
een samenwerking tussen
Gilde Opleidingen, ECCW/
PVO Limburg en gemeente
Weert en wordt gesubsidieerd
door de Provincie Limburg.

De StuDesk is er zowel voor particulieren als kleine MKB-ers. Particulieren kunnen
online, telefonisch en via de inloopavonden terecht bij de Studesk.
Voor MKB-ondernemers geldt dit natuurlijk ook. Maar voor hen biedt de Studesk ook de
Cyberscan. Onder begeleiding van een cybersecurity-specialist van het Expertisecentrum

Bespaar op vaste lasten met De VoorzieningenWijzer!
De VoorzieningenWijzer helpt besparen op vaste lasten. Bijvoorbeeld door beter
gebruik te maken van regelingen en toeslagen waar u recht op heeft. Hierdoor
kunt u jaarlijks geld overhouden. Sommige huishoudens besparen niks, anderen
besparen maar liefst €750,- per jaar. Kijk voor informatie en het maken van een
gratis afspraak op www.weert.nl/voorzieningenwijzer

Hoe werkt het?

Wat is De VoorzieningenWijzer?

Wat u bespreekt met de consulent van De VoorzieningenWijzer, blijft tussen u en de
consulent.

1. U maakt een afspraak. De VoorzieningenWijzer heeft een grote ruimte
coronaproof ingericht.
2. De consulent laat zien waar u recht op heeft en hoe u kunt besparen.
3. De consulent helpt met het aanvragen van deze besparingen.

Bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van regelingen en toeslagen waar je recht
op hebt. Denk hierbij onder andere aan gemeentelijke regelingen, zorgverzekering
en toeslagen.

Voor wie is het?
De VoorzieningenWijzer is er voor huishoudens binnen de gemeente Weert met een
inkomen tot ongeveer €36.000 bruto per jaar.

Wat dit oplevert, verschilt per huishouden. Sommige huishoudens besparen niks,
anderen besparen maar liefst €750,- per jaar.

Er staan weer bladkorven voor bladafval
De herfst begint en bladeren vallen van de bomen. Daarom staan er weer
bladkorven. De bladkorven zijn bedoeld voor de bladeren van gemeentelijke
bomen die in uw tuin vallen. De bladkorven staan op centrale plekken in de
wijken en dorpen. Dat betekent niet dat er in iedere straat een bladkorf
staat.

Gratis afspraak

In de periode dat de bladeren van de bomen vallen, ruimt de gemeente
Weert regelmatig bladeren op. We vragen iedereen om de bladkorven
te gebruiken. Zo kunnen we samen de omgeving schoonhouden. De
gemeente maakt de bladkorven regelmatig leeg.

Maak een afspraak door te mailen naar: voorzieningenwijzer@amwml.nl of bel met
telefoonnummer 088-6560692. Een afspraak en advies kost niets.

Alleen bladeren in de bladkorf

In een bladkorf mag alleen bladafval. Doe geen ander (tuin)afval in de
bladkorven. Dat levert namelijk problemen op bij het opruimen van het
bladafval. Ander afval hoort thuis in de afvalbakken of bij de Milieustraat.
Als er toch ander afval in een bladkorf zit, wordt de korf weggehaald en
niet meer teruggeplaatst.

Zelf bladafval naar de Milieustraat brengen

Bladafval kunt u ook zelf naar de Milieustraat brengen. In de herfsten wintermaanden (1 oktober tot 1 maart) kunt u bladafval daar gratis
brengen. Dat kost u dus geen knip van de Weerterlandpas. Voor ander
afval, zoals snoeiafval, takken, hout, puin of plastic, heeft u wél een
Weerterlandpas nodig.
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