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De lente is weer begonnen en de winter is zonder al te veel overlast weer voorbij. De gemeente
Heerlen staat voor een rijtje nieuwe uitdagingen zoals: de nieuwe WMO regeling, het vertrek van
onze burgervader Paul Depla, Serious Request. Zo ook staat de Bewonersraad Heerlen Centrum
weer voor een nieuwe opgave om van het jaar 2015 weer een succesvol jaar te maken voor de bewoners van de binnenstad. Niet alleen op het gebied van de sociale cohesie maar ook op gebied van
leefbaarheid en veiligheid zal de Bewonersraad zich blijven inzetten. Items zoals het parkeerbeleid,
leegstand, verloedering, evenementen en geluidsbeleid zullen hoog op de agenda blijven staan.
Het bestuur van de Bewonersraad is dan ook voornemens om de bewoners zoals vanouds middels
de nieuwsbrief te informeren omtrent diverse zaken welke zich in het centrum afspelen. Het informeren zal steeds vaker gebeuren middels de huidige moderne communicatiemiddelen zoals
internet en email, raadpleeg daarom vaker onze website www.bewonersraadhc.nl. Daarnaast zal
enkele keren per jaar een nieuwsbrief van deur tot deur worden verspreid. Tevens organiseert de
Bewonersraad vier keer per jaar een open bijeenkomst met contactpersonen uit de verschillende
wooncomplexen. Tijdens deze bijeenkomsten waaraan partners deelnemen zoals Bureau Handhaving, stadsinformanten, medewerkers van de gemeente Heerlen kunnen bewoners open discussiëren en hun klachten kenbaar maken. Iedereen is dan ook van harte welkom op deze avonden.

Sociale Cohesie
Als je

op internet gaat googelen
op het begrip sociale cohesie vind je
de betekenis: “Maatschappelijke samenhang, mate waarin mensen zich
met elkaar verbonden voelen in een
bepaalde buurt, omgeving”. Een belangrijk onderdeel van sociale cohesie is dan ook het elkaar ontmoeten

Evenementen terugblik
Een

evenement behorende onder
sociale cohesie is de poefelezitting.
Onlangs op 13 februari werd in samenwerking met de CV de Winkbülle deze traditionele poefelezitting
georganiseerd. Ook deze keer was
het weer een groot succes, meer dan
700 gasten waren aanwezig, nog
nooit was het zo druk. Het was een

en bijpraten over allerlei zaken. Op
tal van evenementen ontmoeten bewoners elkaar en maken afspraken
om gezamenlijk gezellige dingen
te ondernemen. De afgelopen jaren
heeft bewezen dat onder bewoners
vriendschappen zijn ontstaan en dat
het alleen door het leven gaan geen
noodzaak behoeft te zijn, daarom
kom achter die geraniums vandaan.
Als Bewonersraad willen we voor de

geweldig dagprogramma met als
hoogtepunt het optreden van Beppy Kraft. Oud en jong sjoenkelden
op de carnavalsmuziek onder het
genot van een drankje geschonken
door de god “Bachus”. Als bestuur
kijken we dan ook vol spanning uit
naar het volgend jaar om dan weer
zo’n feest te mogen organiseren.
Kijk eens op onze website voor een
fotorapportage van deze dag.

toekomst hierin veel energie blijven
steken want telkens zien we weer
hoe belangrijk het is voor de bewoners van onze binnenstad. Derhalve staan voor 2015 op het gebied
van sociale cohesie wederom een
aantal evenementen op het jaarprogramma, hierover zult u tijdig
worden geïnformeerd of raadpleeg
onze website bewonersraadhc.nl.
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Evenementen vooruitblik
Het volgende evenement dat op de
planning staat is Koningsdag. In samenwerking met andere wijkorganisaties, Horeca, Heerlen Mijn Stad,
Scouting en de Gemeente Heerlen
zal de Bewonersraad deze dag organiseren op 27 april rondom de
locatie van het Pancratiusplein. Voor
en door kinderen zal er een optocht
door het centrum plaats vinden van
versierde fietsjes onder muzikale begeleiding van de Stadsschutterij en
een Sambaband. Op het Pancratiusplein Noord en Zuid zal er een voor
de kinderen bestemde vrijmarkt
plaatsvinden. Het Pancratiusplein zal

Blijvende focus op
Heerlen Centrum
Naast

alle leuke dingen zoals evenementen moeten we als Bewonersraad samen met bewoners van
de binnenstad ook de focus blijven
houden op zaken welke de leefbaarheid en veiligheid in de stad raken.
Zaken als verloedering en vervuiling van ons centrum moeten en
mogen we niet tolereren. Samen
met bewoners zet de Bewonersraad
zich in om de leefbaarheid en veiligheid van onze binnenstad te waarborgen. Hoe eenvoudig is het om
te mopperen en te schelden over
vandalisme, vervuiling, wildplassen,
geluidsoverlast etc. zonder zelf er
een steentje aan bij te dragen. Een
vaak gehoord statement is dan ook
“dan had je maar niet in het centrum
moeten gaan wonen “. Zo werkt het
natuurlijk niet, er moet een natuurlijk evenwicht zijn. Evenementen zijn
belangrijk voor de stad en haar inwoners, ze brengen leven in de stad,
vergroten de het saamhorigheidsgevoel, geven de stad een identiteit en
zijn economisch van belang. Echter
er moet een goede balans zijn tussen de leefbaarheid en levendigheid
in de binnenstad. De gemeente alsmede Bureau Handhaving en Politie
kunnen deze klus niet alleen klaren
zonder uw hulp. Samen met de di-

die dag worden omgetoverd tot één
grote kinderattractie met een elektrische scooterbaan, draaimolen,
springkussen en diverse spellen. De
gehele dag zullen er continue (muzikale) optredens plaatsvinden. De
avonduren zullen muzikaal worden

ingevuld door Mobile Live middels
het programma “Unplugged”. Vanaf
de diverse omringende terrassen kan
men hiervan genieten. Voor verdere
informatie raadpleeg onze website
of de huis aan huis verspreide flyers.

verse partijen zet de Bewonersraad
zich hiervoor in. Tijdens diverse contactpersonenavonden hebben we
vanuit diverse wijken van het centrum signalen ontvangen omtrent
deze overlast en hebben we gekeken naar de wijze waarop bewoners
op deze overlast reageren. Een veel
gehoorde reactie was dat het melden van overlast bij Bureau Handhaving of Politie weinig of geen zin
heeft want “men doet er toch niks
aan”. Als Bewonersraad vinden we
dit een verkeerde instelling en hebben daarom met bewoners samen
een werkgroep opgericht om het
wel of niet melden van deze overlast
te inventariseren. Op de vraag waarom er geen melding wordt gedaan
kwamen een aantal reacties zoals:

Derhalve een oproep aan alle centrum bewoners om bij overlast toch
hiervan melding te maken want klagen en schelden alleen helpt niet.
Opmerkingen zoals ze doen er toch
niets aan bieden geen oplossing
voor het probleem. Overlast welke
niet bij betreffende instanties gemeld is “bestaat niet” en komt in
geen enkele metingen of rapportages naar voren, meldingen welke
met behulp van de hiervoor bestemde kanalen worden ingelegd worden geregistreerd en zijn meetbaar.
Want immers meten is weten en hiermee kunnen zaken
een prioriteit krijgen
om vervolgens opgelost te worden.

- Angst voor represailles
- Ik wil niet afgescheept worden
- Angst voor waardevermindering
- Daar komt hij of zij weer
- Betrokkenheid bij omgeving
- Tolerantie niveau
- Waar klacht neerleggen
Als Bewonersraad zijn we hiervan
geschrokken en laten het er ook niet
bij zitten. Als vervolg hierop zal er
een overleg met de betreffende instanties komen waarbij de resultaten en ervaringen van de bewoners
kenbaar worden gemaakt.

Melden overlast

Bij de gemeente :

via internet: www.heerlen.nl/meldingopenbareruimte
via telefoonnummer: 14045 (zeven
dagen per week en 24 uur per dag)

Bij de Politie :

via telefoonnummer: 0900-8844
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Het Sociaal
Buurtteam
Sinds 1 januari 2015 is er veel ver-

anderd in de zorg (nieuwe WMO),
de jeugdzorg en op het gebied van
werk en inkomen (nieuwe participatiewet). Vanaf die datum hevelt
de overheid belangrijke taken over
naar de gemeenten, alle gemeenten hebben nieuwe taken gekregen
op het gebied van werk, participatie, begeleiding, zorg en jeugdzorg.
Tegelijk is er minder geld voor deze
zorg beschikbaar. De wens is echter dat alle inwoners zich kunnen
ontwikkelen en mee kunnen doen
aan de maatschappij, zoveel mogelijk op eigen kracht en met ondersteuning van het sociaal netwerk.
Maar soms lukt dat niet en is
professionele
ondersteuning
noodzakelijk,
deze
ondersteuning biedt de gemeente Heerlen
middels de Sociale Buurtteams.
Samen met de zorg- en welzijnsorganisaties heeft de gemeente Heerlen 13 Sociale Buurtteams opgericht
verspreid over de gehele gemeente.

Buurtsteun
Nu

de Sociale Buurtteams gestart
zijn wordt er werk gemaakt van wat
wel het voorliggend veld genoemd
wordt. Het voorliggend veld is eigenlijk alles dat wij in onze buurt
aan informele hulp geven aan elkaar,
de keer dat u uw buurman vergezelt
naar het ziekenhuis, de pan soep die
u naar de nieuwe buren brengt. Dit
soort ondersteunen van elkaar, los
van professionele zorg, zal steeds
maar belangrijker worden. Dat blijkt
wel uit het feit dat veel zogenaamde keukentafelgesprekken beginnen met de vraag: zijn er mensen
in uw omgeving, familie, vrienden
of buren, die u kunnen helpen?
Nu zijn er veel mensen die dit soort
hulp uitstekend zelf kunnen organiseren. Helaas zijn er ook velen
die dat niet kunnen. Daarvoor is

Deze teams werken nauw samen om
zorg en ondersteuning voor de burgers goed te organiseren. Het Sociaal
Buurtteam werkt samen met scholen,
peuterspeelzalen, woningbouwverenigingen en maatschappelijke instellingen, maar ook met huisartsen
of huisartsenpraktijken in uw buurt.
Het Sociaal Buurtteam bestaat uit
een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een jeugdconsulent. Als het nodig is schakelt
het team de hulp in van professionals met specialistische kennis.
Het Sociaal Buurtteams is er voor
jong en oud, voor iedereen welke advies en ondersteuning nodig heeft
op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden, opgroeien of meedoen aan
de maatschappij. Bijvoorbeeld vragen over de opvoeding van uw kind,
problemen met uw kind op school,
vragen over inkomen, schulden of
dat u graag aan het werk wilt kunnen bij dit team worden neergelegd.

Het team is onderdeel van de buurt
en wil samen met de buurtbewoners werken aan een prettige buurt.
Ook met tips en goede ideeën die
het wonen in de buurt plezieriger
maken kunt u terecht bij dit team.
Het Sociaal Buurtteam kunt u bereiken via 045-5604004 of info@
sociaalbuurtteamheerlen.nl

Ook indien u zich zorgen maakt over
een buurman of iemand anders uit
uw omgeving hiervoor kunt u idem
terecht bij het Sociaal Buurtteam.
het project Buurtsteun opgezet.
Buurtsteun wil voor iedereen die
dat zelf niet kan een baken zijn voor:
- Laagdrempelige informatie en advies door vrijwilligers.
- Waar mogelijk een bundeling van
vrijwillige inzet in de buurt.
- Een terugval mogelijkheid voor informele zorg en mantelzorg.
- Het aanjagen en ondersteunen van
initiatieven van bewoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties
van en in de buurt. Dat kan variëren
van fysieke zaken in de openbare
ruimte, tot buurteconomie, verenigingsactiviteiten en de straatbarbecue.
- Het kennis hebben van en het verbinden van netwerken en activiteiten in de buurt.

Dit is slechts een indicatie wat je bij
Buurtsteun kunt onderbrengen, per
buurt wordt gekeken hoe de samenstelling van de buurt is, welke problemen er zijn. Aan de hand hiervan
wordt een model voor Buurtsteun
in die specifieke wijk neergezet. In
Heerlen Centrum is een werkgroep
hiermee aan de gang die bestaat uit:

Karin van Meelis, gebiedsregiseur
Miriam van Ooijen, buurtbewoner
Kirsten Wegman, deskundige Zelfredzaamheid Rode Kruis
Jos Schoenmaekers , ouderenadviseur Alcander
John Wismans, bestuur Bewonersraad
Bert van Duin, bestuur Bewonersraad

De Twee Gezusters
De

Twee Gezusters is een organisatie die twee kloosters in het hartje van Heerlen exploiteert: De Luciushof en het Savelbergklooster.
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De Luciushof

Per 1 januari 2015 heeft de Stichting
Open Huis Heerlen al haar activiteiten, inclusief het Eethuis, overgedragen aan de Stichting De Twee Gezusters. De doelstelling van de Stichting
Open Huis is het bestrijden van armoede en eenzaamheid. Om dit doel
te bereiken organiseert de stichting
de Twee Gezusters een aantal activiteiten. Een van die activiteiten is het
sociaal restaurant `Het Eethuis`. In
een gezellige en huiselijke omgeving
kunnen mensen tegen een lage prijs
iedere werkdag van een uitstekende
maaltijd genieten. Voor veel mensen
is het sociale aspect zeer belangrijk.
De mogelijkheid om in een vertrouwde huiselijke omgeving leeftijd-buurtgenoten te ontmoeten is
voor velen het enige moment van de

Eetkamer van de Wijk
Eetkamer van de Wijk brengt Heer-

dag waarop zij buitenshuis komen.
Op deze manier levert het Eethuis
een aandeel in de samenwerking
tussen professionele organisaties die
erop gericht zijn de mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid.
Een andere activiteit vormt het Open
Huis. Hier worden veel activiteiten
georganiseerd. Overdag zijn het
vooral de welzijnsorganisaties Alcander en het Groene Kruis die activiteiten aanbieden zoals, Meer bewegen
voor Ouderen, volksdansen, schilderen enz. Daarnaast vinden er activiteiten plaats op sociaal cultureel
niveau. Zo organiseren derde wereldgroeperingen er voorlichtingsavonden, solidariteitsmaaltijden en
feestavonden. Ook wordt er Nederlandse les voor immigranten georganiseerd. Nu de regels voor inburgering zijn veranderd wordt er veel
gebruik gemaakt van deze lessen.
Bij de overgang van de Lucishof
in 2012 naar de woningcorperatie
Weller is het gebouw aanzienlijk verbouwd. Het loont de moeite om eens
een keer het gebouw van binnen te

bezichtigen of van een maaltijd in
het Eethuis te genieten. De Luciushof is een groot gebouw en heeft net
als het Savelbergklooster een verleden als klooster (Karmelietssen). Dit
is nog te herkennen aan de prachtige binnentuin ingesloten door de
vier voormalige kloostergangen.

Het Savelbergklooster

Het prachtige Savelbergklooster
is het voormalige klooster van de
congregratie De Kleine Zusters
van de Heilige Joseph. Tegenwoordigm hebben de zusters hun oude
klooster opengesteld voor het publiek. Bodendien is er een museum
waar de indrukwekkende levens
van deze zusters worden tentoongesteld. Ook een bezoek aan dit
klooster is beslist de moeite waard.
Gedurende de geluksroute, welke wij en warm hart toedragen,
stelt de stichting de Twee Gezusters deze prachtige gebouwen
open zodat eenieder kennis kan
maken met de Twee Gezusters.

ontmoeten, samen te eten en recepten uit te wisselen die voor hun van
waarde zijn. Al deze recepten worden
gebundeld in een uniek Heerlens
kookboek. Bewoners kunnen recepten insturen via de website www.eetkamervandewijk.nl. Ook bewoners
uit Heerlen Centrum kunnen elkaar
ontmoeten en genieten van een gratis wijkdiner op 23 mei tussen 17:00
en 19:00 uur in de grote zaal van de
Luciushof, Putgraaf 3 te Heerlen.

lense eetculturen samen. Met het
project Eetkamer van de Wijk trekt
stichting Heerlens DNA in samenwerking met het Jaar van de Mijnen
de Heerlense buurten in, op zoek
naar de nostalgische mijn- verhalen
en lievelingsrecepten van bewoners
gerelateerd aan de mijnmigratie. In
een reeks van 11 gratis buurtdiners
in buurthuizen en andere prominen- Aanmelden is noodzakelijk via
te plekken in de wijk zullen Heerle- http://www.eetkamervandewijk.
naren worden uitgenodigd elkaar te nl/schrijf-je-in-voor-het-buurtdiner.

Belangrijke telefoonnumers
112
0900 - 8844
14045
045 - 5604004
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Politie Heerlen
Melden overlast
Sociaal Buurtteam
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