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nieuws

Controle hondenbelasting

Met vuurwerk het nieuwe jaar in!

Weetjes...

In januari 2018 gaan controleurs in Heerlen huisaan-huis controleren op hondenbezit. Ze kunnen
zich legitimeren, vraag daar vooral naar!

Knallen met nieuwjaar? U kunt uw vuurwerkresten gratis weggooien in een van de speciale vuurwerkcontainers. Meer informatie
hierover op pagina XX. Let op: vuurwerk mag alleen worden afgestoken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

Ho Ho Ho... Holy
Moly! Met sfeer,
gezelligheid, en van
alles te doen en te
beleven in Heerlen-Centrum. Nog tot
7 januari!

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Op dinsdag 10 januari 2017 is de
nieuwjaarsbijeenkomst van het college van
B&W en de gemeenteraad van Heerlen.
Iedereen is van harte welkom van 17.00 tot
19.00 uur in de hal van het stadhuis (ingang
Raadhuisplein).

Voor nu wensen wij u alvast
fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar toe. Graag tot ziens in
het nieuwe jaar!

Wijzigingen afvalinzameling 2018

Gratis hondenpoepzakjes

Restafval is de meest kostbare soort afval, omdat het niet
recyclebaar is en verbrand moet worden. Steekproeven
wijzen uit dat er veel afval tussen het restafval zit dat
ergens anders hoort. Via maatregelen willen we realiseren
dat ook dit afval beter gescheiden wordt. Voor het milieu
en om de kosten voor iedereen betaalbaar te houden.

Heeft u een hond?
Dan kunt u bij de
buurtsupermarkt
gratis plastic zakjes afhalen, die u
kunt gebruiken om
hondenpoep op te
ruimen. U hoeft daar
geen bonnen meer
voor in te leveren.

Maatregelen om minder restafval te stimuleren zijn:
- Invoering gratis GFT voor flatbewoners
- Minder vaak ophalen restafval-container
- Verruimen gebruik ondergrondse containers
- Verlagen vast tarief
- Verhogen tarief restafval.
Lees meer op www.heerlen.nl/afvalinzameling2018.

Uw reisdocument veilig en
betrouwbaar bezorgd!
Uw paspoort of ID-kaart laten
bezorgen waar en wanneer u
dat wilt? Dat kan vanaf
15 januari 2018! Veilig en
betrouwbaar.
Hoe kunt u uw reisdocument
thuis laten bezorgen?
Heel eenvoudig in een paar
stappen:
1. U vraagt uw paspoort of IDkaart aan bij de balie in de
publiekshal. Maak hiervoor
altijd eerst een afspraak via
www.heerlen.nl/afspraak.
2. Als uw document klaar is,
krijgt u een e-mail van de
bezorger van Dynasure met
een link om direct online
uw bezorgafspraak in te
plannen. Geen e-mailadres?
Geen paniek, wij bellen u
om een afspraak in te plannen.

3. Op de dag van de
bezorging ontvangt u
vroeg in de ochtend een
e-mail en/of sms van
Dynasure met de verwachte
bezorgtijd in een tijdvak
van twee uur.
4. Via MyDynasure kunt u de
bezorging van uw aangevraagde document ook
real-time volgen.
5. Heeft u nog een oud
document? Hou het alvast
gereed. De bezorger maakt
het dan onklaar.
6. Bij aankomst controleert
de bezorger uw identiteit,
vervolgens overhandigt hij
uw nieuwe document.
Het bezorgen kost €5,20.
We bezorgen van maandag
t/m zaterdag tussen 8.00 en
22.00 uur.

Wetswijziging ‘ondersteuning persoonlijke
verzorging jeugdigen’
Heeft u een kind dat ondersteuning krijgt bij
de persoonlijke verzorging? Dan verandert er
mogelijk iets voor u per 1 januari 2018. Door
een wetswijziging verandert de verdeling van
verzorging tussen de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet.
Wat verandert er?
• Als de ondersteuning bij persoonlijke
verzorging verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog
risico daarop, valt die zorg vanaf 1 januari
2018 onder de Zorgverzekeringswet.
• Indien de ondersteuning bij persoonlijke
verzorging verband houdt met het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij
algemene dagelijkse levensverrichtingen
(ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet
vallen.
Vermoed u dat de zorg binnen uw gezin verandert? Neem dan contact op met het
Sociaal Buurtteam van de gemeente.
Zij zijn telefonisch te bereiken via
045-5604004 (maandag t/m vrijdag van
08.30-17.00 uur) of via de mail:
info@sociaalbuurtteamheerlen.nl.

Meer nieuws: www.heerlen.nl

Verruiming
openingstijden
publiekshal
Vanaf 10 januari is er
een extra avondopenstelling. De
openingstijden zijn
vanaf dan:
• Maandag, dinsdag
en vrijdag 8.30 tot
16.00 uur
• Woensdag en
donderdag 8.30
tot 20.00 uur.
Let op: maak wel
altijd eerst een
afspraak. Dit kan
via www.heerlen.nl/
afspraak.

