
Het jaar 2015 loopt ten einde. De donkere dagen voor kerst zijn weer begonnen. De herfst loopt af  
en de winterkleding kan binnenkort weer uit de kast. De maand december staat volop in het teken 
van 3FM Serious Request. Voor veel bewoners van het centrum zal dit een maand worden van le-
vendigheid maar ook van mogelijke overlast  (zie verderop in deze nieuwsbrief). 

Afgelopen maanden is weer een 
aantal evenementen de revue ge-
passeerd waaronder de herfstwan-
deling op 20 september. Onder een 
mager zonnetje begaven zich de 
wandelaars richting het rustpunt 
Haoverweëgs in Ubachsberg. Hier 
werd overheerlijke Limburgse vlaai 
geserveerd. Bij terugkomst in het 
centrum genoten de wandelaars  
van een welverdiende heerlijke kop 
soep met broodjes bij Café d’r Klin-
ge. Bij een biertje werd de wandeling 
nog eens dunnetjes over gedaan. 
Later dit jaar moesten de bewoners 

sportief aan het werk en wel op 31 
oktober, toen Heerlen Sportief werd 
georganiseerd in Oos Heukske van 
de City-Flat. Bewoners verdeeld over 
5 teams gingen met elkaar de strijd 
aan om de fel begeerde 1e plaats. 
Een team van de Putgraaf ging uit-
eindelijk met de 1e prijs aan de haal. 
Ook een team bestaande uit biljar-
ters streden om de eerste plek, hier 
nam dhr. Paul Goris de 1e prijs mee 
naar huis. Het was een gezellige dag 
welke in het teken stond van elkaar 
ontmoeten en samen met elkaar 
bezig  zijn. Tijdens de lunch pauze 
konden de sporters even bijkomen 
en genieten van een heerlijke lunch. 
Iedereen vond het een gezellige en 

geslaagde dag. De Bewonersraad 
dankt alle wandelaars en sporters.
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Evenementen terugblik

     Prettige Feestdagen
       Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie 2016

                    Op woensdag 6 januari van 19:00 tot 21:00 uur
                                  In Café  d’r Klinge aan het  Pancratiusplein
  Het bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum nodigt alle centrumbewoners en alle belangstellenden  

uit om samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.

   Namens het bestuur van
   de Bewonersraad Heerlen Centrum
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3 FM Serious Request

Het volgende en tevens laatste eve-
nement dit jaar is het welbekende 
Kerstdiner wat zal plaatsvinden op 
13 december. Dit jaar zal het kerst-
diner plaatsvinden in de brasserie 
“MIJN STREEK”  in het Glaspaleis 

Schunk te Heerlen centrum. Tijdens 
en na het diner kan genoten wor-
den van de skyline van Heerlen. Het 
was geen eenvoudige klus om een 
geschikte lokatie te vinden om voor 
zo’n grote groep bewoners het kerst-
diner te kunnen organiseren. Helaas 
is het inschrijvingstermijn voor dit 
kerstdiner bij het verschijnen van 
deze nieuwsbrief reeds verstreken.

Evenementen vooruitblik

Wat is nu eigenlijk 3 FM Serious 
Request? Als we gaan googelen op 
internet vinden we de volgende be-
tekenis:

Serious Request is een jaarlijks te-
rugkerende actie van de Nederland-
se radiozender NPO 3 FM waarbij 
geld wordt ingezameld voor projec-
ten van Het Nederlandse Rode Kruis.
Drie dj’s worden zes dagen opge-
sloten in het glazen huis en eten 
gedurende die periode niet. Tege-
lijkertijd draaien ze dag en nacht,   
in ruil voor een donatie, verzoek-
nummers voor luisteraars. Deze ac-
tie vindt steeds plaats in de week 
voor Kerstmis en steeds weer op 
een andere lokatie in Nederland.

Voor 2015 is Heerlen uitgekozen als 
gaststad voor 3 FM Serious Request.
In de periode 18 t/m 24 december 
strijkt Serious Request met het Gla-
zen huis neer op het Pancratius-
plein. Het is een ongekend populair 
evenement dat veel losmaakt bij een 
groot publiek en een positieve sfeer 
weet op te roepen. Voor dit jaar is het 
motto  “Keep them going”. De op-
brengst dit jaar is bedoeld voor kin-
deren en jongeren die leven onder 
de meest extreme omstandigheden
op plekken als Syrië, Zuid Soedan, 
Jemen, de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek en de Westelijke Jordaanoever/
Gazastrook. Onder dit motto wil het 
Rode Kruis deze kinderen en jonge-
ren helpen om naar school te gaan 
en zich te ontwikkelen in gebieden 
waar oorlog en conflict heersen.
Heerlen is  trots  om dit  jaar  
de  gastheer  te  mogen  zijn 

van dit evenement.  Er zal veel 
muziek en levendigheid klin-
ken op straat tot in de late uren.

Op centrum bewoners en -onderne-
mers komt in deze dagen heel wat af.
Daarom heeft de gemeente een 
aantal spelregels bedacht welke 
huis aan huis verspreid zijn. Houd re-
kening met deze regels zodat we op 
het einde kunnen spreken van een 
geweldig evenement in Heerlen. 
Heeft u deze flyer niet ontvan-
gen kijk dan op www.heerlen.nl 

Hier enkele regels in het kort:

- In de periode van 18 t/m 24 de-
cember wordt een deel van het 
centrum afgesloten voor verkeer. 
Bij de toegangswegen tot het 
centrum zijn afzettingen, waar 
een groot deel van de dag ver-
keersregelaars worden ingezet.

- Bereikbaarheid 
In het centrum worden de ven-
stertijden voor laden en lossen 
aangepast naar 6:00 tot 10:00 
uur. Binnen deze venstertijden is 
auto- en fietsverkeer toegestaan. 

- Fietsen 
Is enkel toegestaan binnen de ven-
stertijden. Buiten deze tijden kunt u 
als u in het centrum woont of werkt, 
de fiets aan de hand meenemen.

- Auto
Heeft u als bewoner een parkeerge-
legenheid in het centrum, dan kunt 
u uw parkeerplaats gewoon ge-
bruiken met de huidige toegangs-
pas. Afhankelijk van uw woonloca-
tie in het centrum heeft een u een 
extra toegangsbewijs nodig, dit u 
kunt aanvragen bij de gemeente.

- Bus
De Bus routes worden aangepast, 
de haltes Akerstraat en Putgraaf 
vervallen tijdens Serious Request. 
Tijdens de finale (op 24 december) 
vervalt ook de halte Geerstraat. 
Voor meer informatie over het bus-
vervoer kunt u terecht bij Veolia.

- Afvalinzameling
U kunt als bewoner uw huis-
houdelijk afval aanbieden 
zoals u dat gewend bent. 

- Krijgt u bezoek?
Bezoekers die met de auto naar 
Heerlen komen, worden verwe-
zen naar parkeergelegenheden 
rondom het centrum. Fietsers 
die het centrum bezoeken kun-
nen terecht bij de extra gratis 
stallingen rondom het centrum.

Voor eventuele vragen kunt u 
terecht in het kantoor van 3 FM 
Serious Request aan de Aker-
straat 24 of raadpleeg de web-
site van de gemeente Heerlen.



Evenementen zijn belangrijk voor 
de stad en haar inwoners. Ze bren-
gen leven in de stad en vergroten 
het saamhorigheidsgevoel, geven 
de stad een identiteit en zijn belang-
rijk voor de economische ontwik-
keling. Door al deze evenementen 
heeft Heerlen landelijke en interna-
tionale bekendheid gekregen, denk 
bijvoorbeeld aan: Cultura Nova, 
Breakdance, Rabo Ronde, Booch. 
Aan dit rijtje kan nu het 3 FM Serious 
Request evenement worden toege-
voegd. In Heerlen centrum spelen de 
markten en pleinen een belangrij-
ke rol tijdens al deze evenementen. 

Echter in ons centrum wonen 

ook bewoners welke de afge-
lopen periode veel hinder en 
(geluid)overlast hebben erva-
ren omtrent deze evenementen. 

De gemeente geeft toestemming 
tot deze evenementen middels een 
vergunning waarin normen zijn ge-
steld voor geluid en sluitingstijden. 
Dit betekent o.a. dat het geluidsni-
veau niet overschreden mag worden 
en dat deze regels nageleefd moe-
ten worden, en hier wringt vaak de 
schoen. Bij veel bewoners bestaat 
de indruk dat veel organisatoren van 
evenementen geen boodschap heb-
ben aan deze door de gemeente op-
gelegde regels. Een veel gehoorde 
klacht is dan ook de geluidsoverlast, 
bassen van de muziek dringen door 
tot in de woonkamers zodat nor-
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Geluidbeleid en                         
handhaven

maal TV kijken niet meer mogelijk is. 
Bewoners hebben dan ook wei-
nig tot geen vertrouwen in het 
handhaven van deze regels. 
Ook de frequentie waarmee de eve-
nementen plaatsvinden zullen met 
de gemeente worden besproken, 
een veel gehoorde klacht van be-
woners is  “ieder weekend is er wel 
iets wat de nachtrust verstoord”. 

Deze klachten neemt de Bewo-
nersraad zeer serieus en zal in de 
toekomst  hierop toezien dat deze 
regels door betreffende instan-
ties (Bureau Handhaving) moe-
ten worden gehandhaafd en zal 
daarom in gesprek blijven met 
de verantwoordelijke partijen. 

Luciushof wacht                         
op uw bezoek

Velen van u zullen het al gemerkt 
hebben, er verandert veel in de Lu-
ciushof. Waar het vroeger vooral 
ging om allerlei maatschappelijke 
organisaties, richt de huidige eige-
naar Weller zich steeds meer op een 
bedrijvencentrum voor een grote 
diversiteit aan maatschappelijke or-
ganisaties, commerciële bedrijven. 
Voor de exploitatie van het Savel-
bergklooster en Luciushof hebben 
ze de maatschappelijke organisatie 
de Twee Gezusters gevraagd om de 
huurders te faciliteren en verbin-
den op diverse vlakken. Zo neemt 
de Twee Gezusters ook deel aan het 
seniorenproject De Verbinding (sa-
menwerking van Sevagram en Al-
cander) en ondersteunen ze daarbij 
om de Luciushof toegankelijker te 
maken voor mensen uit de wijk en 
inwoners van Parkstad. De intentie 
is om de Luciushof om te toveren tot 
een buurtcentrum waar je als inwo-
ner voor allerlei zaken laagdrempe-
lig terecht kunt. Ook wordt het een 
centrum waar je als binnenstadbe-
woner een deel van je (vrije) tijd kunt 
doorbrengen. Niet alleen met de ac-
tiviteiten die Alcander al organiseert 

(koersbal, gymnastiek ed), maar ook 
met binnenlopen en zo maar een 
kopje koffie drinken in de vernieuw-
de brasserie van de Twee Gezusters. 
Een kenmerk van veel activiteiten is 
de vergaande samenwerking van ge-
meente, Weller, Alcander, Sevagram 
en Bewonersraad. Samen met de ex-
ploitant, de Twee Gezusters, wordt 
in een meedenkgroep overlegd 
welke voorzieningen er nodig zijn 
om de buurt nog beter te bedienen. 

Als voorbeeld grijpen we vaak te-
rug op het succesvolle seniorenpro-
ject De Verbinding. Ooit begonnen 
als samenwerkingsproject van Se-
vagram, Alcander en Stichting Open 
Huis om mensen uit het centrum die 
weinig sociale contacten hadden de 
gelegenheid te geven elkaar weer 
te ontmoeten, is het voor veel men-
sen het hoogtepunt van hun week 
geworden. Op diverse dagen zijn er 
activiteiten in verschillende ruim-
tes. Zo zijn er bijvoorbeeld op twee 
middagen per week, op dinsdag en 
donderdag vanaf 13:00 uur, voor u 
als bewoner van Heerlen Centrum 
leuke activiteiten georganiseerd 
om andere mensen te ontmoeten. 
Wij organiseren onder andere de 
volgende activiteiten: sjoelen, kaar-

ten, kienen, geheugentraining, ma-
nicuren en creatieve workshops.

Als u zou willen deelnemen aan De 
Verbinding, dan kunt u contact op-
nemen met Bianca Bertram, telefoon 
06 51 15 02 46, of met Desirée Star-
mans, telefoon 06 23 05 60 92. Voor 
een overzicht van alle andere activi-
teiten kunt u tevens op internet kij-
ken bij www.detwee.gezusters.org



Belangrijke telefoonnumers
  Nieuwsbrief nr 02 september 2015

  Uitgegeven door Stichting Bewonersraad    
  Heerlen Centrum

  email: info@bewonersraadhc.nl
  website: bewonersraadhc.nl
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Zoals u in de vorige nieuwsbrief 
hebt kunnen lezen vinden gere-
geld bijeenkomsten plaats voor 
alle contactpersonen en bewo-
ners in het centrum. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden diver-
se problemen besproken zo ook 
onlangs toen de verantwoorde-
lijke wethouders werden uitge-
nodigd om de klachten van de be-
woners uit het centrum aan te horen. 
Deze avonden zijn er speciaal voor 
u en bedoeld om de diverse instan-
ties zoals handhaving op de hoogte 
te brengen van wat er zich allemaal 
in het centrum of in uw eigen buurt 
afspeelt. Samen met de diverse in-
stanties moeten ook de bewoners 

waakzaam en alert blijven omtrent 
de leefbaarheid en veiligheid van 
ons centrum. Als bewonersraad 
roepen we dan ook op  aan ieder-
een die aan het centrum een warm 
hart toe draagt deel te nemen 
aan deze bijeenkomsten. Zie onze 
website voor verdere informatie. 

112
0900 - 8844
14045
045 - 5604004

Alarmnummer Ambulance Brandweer Politie
Politie Heerlen
Melden overlast
Sociaal Buurtteam

     

En verder..... middelen inzetten zoals informeren 
m.b.v. website, digitale nieuwsbrie-
ven, dit is een stuk sneller en effec-
tiever. Mensen welke deze informa-
tie digitaal willen ontvangen kunnen 
hun e-mail adres doorgeven aan 
gerbischops@bewonersraadhc.nl 
privacy wordt gegarandeerd.

De Bewonersraad Heerlen heeft 
samen met de gemeente en de 
participanten van Questor een 
werkgroep buurtsteun opgezet.
De doelstellingen van deze werk-
groep zijn:

- Bewustzijn ten aanzien van ei-
gen zorgvragen en zorgvragen van 
buurtbewoners te realiseren. 
- Draagvlak bij buurtbewoners creë-
ren om te zorgen voor elkaar. 
- Draagvlak creëren om eigen zorg-
vragen  en kwetsbaarheid te uiten. 
- Ontmoeting en betrokkenheid van 
inwoners bij elkaar versterken.
- Buurten en complexen hebben am-
bassadeurs die optreden als contact-
personen.

- Opzetten van een systeem dat past 
bij behoeften en mogelijkheden van 
bewoners van het centrum om mat-
ching van zorgvragen en ondersteu-
ning te realiseren. Verbinden van 
formele en informele zorgsystemen. 

Deze werkgroep is op zoek naar 
ambassadeurs van straten en com-
plexen om informele zorg in kaart 
te brengen, daar waar nodig is te 
versterken en te ondersteunen. Van 
de ambassadeur verwachten we dat 
hij/zij weet wat er aan informele zorg 
wordt gedaan binnen een complex/
straat. Als er niks gebeurd moeten 
we kijken hoe we dit kunnen stimule-
ren. Verder dat hij/zij interesse heeft 
om  als tussenpersoon  bezig te zijn 
tussen  mensen die informele zorg 
geven en  de werkgroep buurtsteun, 
de gemeente en professionele zorg. 
Eind januari wil de werkgroep buurt-

steun samen met toekomstige am-
bassadeurs kijken hoe we komend 
jaar concrete invulling kunnen ge-
ven aan de functie  van ambassadeur. 

Mensen die interesse hebben om 
ambassadeur te worden kunnen 
zich opgeven bij:  John Wismans, 
Muzenlaan 240, 6411AL Heerlen, Tel: 
06-21946472, email: johnwismans@
home.nl.   

Ambassadeurs
gezocht

Graag uw emailadres

Steeds vaker maken mensen gebruik 
van nieuwe communicatie middelen 
zoals e-mail, zo ook de Bewoners-
raad. Naast de verslagen van de bij-
eenkomsten van contactpersonen 
verspreiden wij huis aan huis ook 
geregeld nieuwsbrieven, flyers etc.
Dat alles blijven we zeker doen maar 
we gaan steeds meer de digitale 


