
De tijd gaat snel soms te snel hoor je vaker mensen zeggen. De feestdagen met het Serous Re-
quest spektakel liggen ons nog allemaal vers in het geheugen maar we zitten alweer in de tweede 
helft van januari en maken ons weer klaar voor het komende spektakel, de Carnaval. Terugblik-
kend op december met Serious Request kunnen we stellen dat dit evenement een groot succes 
was welk onze stad Heerlen landelijk toch op de kaart heeft gezet. Wat een evenement, wat een 
feest, wat een drukte, wat een sfeer in onze stad. Een groot chapeau voor iedereen die zijn steentje 
heeft bijgedragen. Ook de opgehaalde 7,5 miljoen zijn een succes, ondanks de negatieve berich-
ten in de media dat het slechts de helft betrof van het bedrag van vorig jaar. Als we het aantal 
inwoners vergelijken heeft Haarlem bijna twee keer zoveel inwoners dan Heerlen, dus we hebben 
het niet gek gedaan. 

In de afgelopen maand december 
zijn weer een tweetal evenementen 
de revue gepasseerd. Op zondag 
13 december vond het traditionele 
Kerstdiner plaats. Ditmaal in de schit-
terende lokatie Brasserie “De Mijn-
streek”  in Glaspaleis Schunk. Meer 
dan 120 bewoners genoten van een 
sfeervolle avond met heerlijke culi-
naire gerechten onder begeleiding 
van muzikale intermezzo’s van zan-
geres H-Anneke. Tijdens het diner 
kon men genieten van het mooie 
uitzicht van de skyline van Heerlen. 
Namens de Bewonersraad dan ook 
een woord van dank aan het gehele 
team van Brasserie “De Mijnstreek” .

Op zondag 20 december heeft de 
Bewonersraad op verzoek van Heer-
len Mijn Stad in het kader van Se-
rious Request een ontbijt onder de 
naam Serious Breakfast georgani-
seerd waar tegen de 100 bewoners 
van het centrum aan deelnamen. 
Na de bekendmaking melden vele 
bewoners zich spontaan aan om dit 
goede doel een warm hart toe te 
dragen. Veel bewoners genoten van 
dit ontbijt welk muzikaal werd op-
geluisterd door twee koren. De helft 
van de financiële bijdrage van de be-
woners is afgedragen aan het goede 
doel van Serious Request/Rode Kruis. 
De Bewonersraad dankt dan ook 
alle bewoners voor hun deelname.
Ook hier een woord van dank 
aan het catering team welke dit 
ontbijt mogelijk heeft gemaakt.

Inmiddels heeft ook al weer het eer-
ste  evenement van het nieuwe jaar  
plaatsgevonden en wel op 6 januari 
de Nieuwjaarsreceptie 2016. Deze 
keer vond de receptie plaats in café 
D’r Klinge op het Pancratiusplein. 
Het werd een drukbezochte receptie 
waar veel bewoners zich elkaar en 
het bestuur van de Bewonersraad 
onder het genot van een wijntje 
of biertje veel geluk en een goede 
gezondheid toewensten. Door de 
voorzitter werd het werkplan voor 
2016 toegelicht. In z’n toespraak zijn 
speerpunten genoemd w.o. veilig-
heid, maatschappelijke participatie, 
sociale cohesie, allemaal punten 
waar de Bewonersraad zich voor 
2016 ook voor zal blijven inzetten. 
Zie verder in deze nieuwsbrief een 
korte samenvatting van het werk-
plan 2016.
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Evenementen terugblik
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‘t Loon en de
 Structuurvisie 2035

Evenementen vooruitblik

Naar aanleiding van de Nieuwsbrief  
december 2015  van de Stichting Wijk-
team Stadsdeel ‘t Loon het volgende.

In juli 2015 heeft de gemeenteraad de 
structuurvisie 2035 vastgesteld waar-
in op hoofdlijnen gewenste ruim-
telijke ontwikkelingen worden ge-
schetst. De structuurvisie is tot stand 
gekomen na een drietal zogenaamde 
Stakeholdersbijeenkomsten, waarin 
iedereen die belang heeft bij de stad 
gelegenheid had zich uit te spreken 
en zijn wensen kenbaar te maken. De 
Bewonersraad Heerlen Centrum heeft 
actief aan deze bijeenkomsten deel-
genomen. In het document worden 
vier thema’s genoemd:

In het thema Vitale Stad zijn de 
opgaven uitgewerkt die zich rich-
ten op het verbeteren van het 
woon-, werk- en leefklimaat in de 
buurten en wijken van Heerlen. 

In het thema Centrale Stad gaat 
het om de rol die Heerlen vervult in 
de regio wat betreft het bieden van 
ruimte voor regionale voorzieningen 
zoals detailhandel, kunst en cultuur, 
onderwijs, zorg en dienstverlening.

Het thema Innovatie Stad weer-
spiegelt de verandering van ‘mind-
set’ die nodig is om bovenstaan-
de opgaven op te pakken en uit te 
werken in plannen en processen.

Het thema Verrassende Stad ten-

slotte, is de resultante van de 
eerste drie thema’s. Het gaat let-
terlijk om het toekennen van 
nieuwe waarde en betekenis aan 
bestaande delen van de stad.

Voor het centrum wordt een com-
pact winkelgebied aangewezen be-
grenst door de Peutz-driehoek. Dit 
is het gebied binnen Saroleastraat, 
de Honigmannstraat (tot aan de 
entree Coriocenter) en Promenade 
1+2. Het in aanbouw zijnde Maan-
kwartier aan de noordzijde zal straks 
ook deel uitmaken van het kern-
winkelgebied. Datzelfde geldt voor 
het gebied Schinkel Zuid. De keu-
ze hiervoor heeft wethouder Barry 
Braeken nog eens toegelicht tijdens 
de bijeenkomst van de Bewoners-
raad en contactpersonen op 17 au-
gustus 2015. Op de website van de 
Bewonersraad www.bewonersraad-
hc.nl vindt u onder het tabblad be-
langenbehartiging/contactperso-
nen/notulen van 17 augustus 2015  
een uitgebreid verslag van deze bij-
eenkomst. De structuurvisie 2035  
kunt u vinden op  onze website on-
der tabblad belangenbehartiging.

Tijdens deze bijeenkomst is ook 
stilgestaan bij winkelcentrum ‘t 
Loon. De Bewonersraad heeft dui-
delijk aangegeven dat het zeer 
belangrijk is dat de “boodschap-
functie” van ‘t Loon gewaarborgd 
blijft. Concreet betekent dit dat de 
dagelijkse boodschappen door de 
buurtbewoners bij een (of meer) 
supermakert(en), drogisterij(en) 
en dergelijken gedaan moeten 
kunnen worden. De discussie over 

het slopen van winkelcentrum ‘t 
Loon is al enige jaren geleden af-
gesloten. De Bewonersraad Heerlen 
Centrum was en zal nooit voorstan-
der zijn voor de sloop van “t Loon.

Met klem wijzen wij als Bewoners-
raad erop dat de uitlatingen ge-
noemd in de Nieuwsbrief van Wijk-
team Stadsdeel ‘t Loon  nimmer 
door de Bewonersraad zijn gedaan 
of zullen worden gedaan en wij  ons 
hier dan ook verre van distantiëren. 

Begin februari is het weer zover, het 
begin van de Carnaval. Op 5 februa-
ri organiseren De Winkbülle samen 
met de Bewonersraad de Poefelezit-
ting op het Pancratiusplein. Ook dit 
jaar weer worden circa 700 bezoekers 
verwacht welke kunnen genieten van 
een middag in carnavalssfeer.  Diver-
se bekende artiesten zoals: Ronald 
Pijls, ‘t Clara Zoerbier, Thei en Marij, 

Hub Stassen, De Power Buam, Spic 
en Span, De Dorpsgekke,  Paul & Leo 
zullen optreden. 

De voorverkoop is inmiddels op 16 
januari gestart, kaarten zijn verkrijg-
baar op de verkoopadressen : Dro-
gisterij Ramaekers (Akerstraat) , Lin-
gerie Esterella (Raadhuisstraat) Gall 
& Gall (‘t Loon en Schandelerboord).

De kaarten kosten 6,50 euro p.p. 
inclusief kop koffie / thee en een 

poefel. Voor overige informatie raad-
pleeg de inmiddels huis aan huis 
verspreide flyer of raadpleeg onze 
website www.bewonersraadhc.nl. 

Graag uw emailadres

Steeds vaker maken mensen ge-
bruik van nieuwe communicatie 
middelen zoals e-mail, zo ook de 
Bewonersraad. Naast de verslagen 
van de bijeenkomsten van contact-
personen verspreiden wij huis aan 
huis ook geregeld nieuwsbrieven, 
flyers etc. Dit alles blijven we zeker 
doen maar we gaan steeds meer 
de digitale middelen inzetten zoals 
informeren m.b.v. website, digitale 
nieuwsbrieven, dit is een stuk sneller 
en effectiever. Mensen welke deze 
informatie digitaal willen ontvangen 
kunnen hun e-mail adres doorgeven 
aan gerbischops@bewonersraad-
hc.nl privacy wordt gegarandeerd.
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Werkplan 2016 
Bewonersraad

Onlangs heeft de Bewonersraad 
haar werkplan voor het jaar 2016 
bij de gemeente ingediend. Hieron-
der een korte samenvatting van het 
werkplan: 

Het Bestuur van de Bewonersraad 
Heerlen Centrum, binnen het kader 
en opdrachten van het Buurtgericht 
Werken in Heerlen, heeft de volgen-
de doelstellingen: 

*  Het behartigen van de belangen 
van de bewoners in het centrum-
gebied in de breedste zin van het 
woord; in het besef tevens dat er 
juist in het centrum vele functies en 
vele belangen zijn.
*  Het organiseren, al of niet in eigen 
beheer, van evenementen en activi-
teiten van sociale cohesie.
*  Er aan werken om de afstand tus-
sen instanties, beleidsbepalers en 
bewoners te verkleinen door inten-
sieve communicatie.
*  Het samenwerken met partners en 
partijen in de stad en zelf ook brug-
gen bouwen.

Voor 2016 heeft de Bewonersraad 
een aantal speerpunten geformeerd:

-  Het weer opstarten van het veilig-
heidsoverleg.
- Het tot stand komen van Buurt-
steun.
-  Het bestrijden van overlast en be-
vorderen van een striktere handha-
ving.
-  Het ontwikkelen van nieuwe acti-
viteiten die sociale cohesie bevorde-
ren.

Speciale aandacht in het werkplan 
krijgen de onderwerpen belangen-
behartiging, sociale cohesie, won-
nen welzijn en zorg , en het ont-
wikkelen van de eigen organisatie.

Belangenbehartiging
Hier ligt de kerntaak van de Bewo-
nersraad. Het centrum van Heerlen 
is niet alleen een woongebied, het 
is het shoppingcenter van Parkstad 

en het is een centrum van cultuur 
en ontspanning voor de wijde om-
geving. De Bewonersraad heeft dan 
ook rekening te houden met de be-
langen van de ondernemers en de 
organisatoren van evenementen 
in de binnenstad. Het omgekeer-
de is ook waar, ondernemers die-
nen de belangen van de inwoners 
te respecteren. De Bewonersraad 
probeert op voet van gelijkheid 
aan diverse gremia deel te nemen.

Aangezien de Bewonersraad veel 
signalen krijgt dat de openbare 
orde en veiligheid te wensen over-
laat, zullen wij ervoor ijveren dat er 
regelmatig overlegt wordt met de 
gemeente op de hoogste niveaus.

Een punt dat apart aandacht ver-
dient is de handhaving. In vergun-
ningen van de gemeente voor acti-
viteiten worden weliswaar normen 
gesteld voor geluid en sluitings-
tijden, bij de inwoners bestaat de 
stellige indruk dat veel organisato-
ren van evenementen daar geen 
boodschap aan hebben. Dan zou 
je verwachten dat Bureau Hand-
having en/of Politie hierin zouden 
optreden, maar dat is zelden het 
geval. Veel bewoners vragen zich af 
of er wel een bereidheid is bij beide 
organen om te handhaven. In het 
overleg met gemeente en andere 
partners zal dit onderwerp nadruk-
kelijk naar voren worden gebracht.

Ook neemt de Bewonersraad zit-
ting in het Buurtteam. Hier worden 
klachten en wensen ingebracht wel-
ke samenhangen met de openbare 
ruimte. Klachten die binnen 13 we-
ken kunnen worden afgehandeld 
worden binnen dit team besproken. 
Klachten die meer tijd behoeven 
worden naar de betreffende afdeling 
binnen het bestuurlijk orgaan door-
gespeeld onder toezicht van het 
Buurtteam. De samenstelling van dit 
team bestaat uit: gemeente Heerlen, 
wooncorporaties, ondernemers, af-
gevaardigden van diverse wijken van 
het centrum en Bureau Handhaving.

Ook op het gebied van veilig-

heid  en veilig uitgaan neemt de 
Bewonersraad deel aan diverse 
overleggen om de veiligheid in 
het uitgaansgebied te verbeteren.

Sociale Cohesie
De Bewonersraad vindt het zeer be-
langrijk regelmatig activiteiten te or-
ganiseren die bijdragen aan de leef-
baarheid in de binnenstad. Bij deze 
activiteiten kunnen de inwoners van 
de binnenstad elkaar ontmoeten 
en gezamenlijk iets ondernemen. 
Dit versterkt de onderlinge band en 
helpt mensen hun sociaal netwerk te 
onderhouden en zelfs uit te breiden. 

Wonen, welzijn en zorg
Gemeenten werken nu aan het rea-
liseren van de grote decentralisaties 
in het sociale domein op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg. De zelf-
redzaamheid en eigen initiatieven 
van burgers staan daarin voorop. De 
burgers zullen worden betrokken 
bij de veranderingen van het lokale 
beleid. De Bewonersraad heeft het 
voornemen actief mee te doen op 
het gebied van Beleidsparticipatie 
en Maatschappelijke participatie. 
Hierbij zal de Bewonersraad een 
actieve rol spelen in de advise-
ring van de Adviesraad MO en in 
contact treden met welzijnsor-
ganisaties en wijkzorginstellin-
gen zodat wij betrokken worden 
bij zaken als Wijkservicepunten.

Eigen organisatie
Alle genoemde activiteiten hebben 
alleen zin als we over de resultaten 
goed communiceren met de be-
woners van het Centrum. Daartoe 
hebben wij een aantal kanalen ter 
beschikking: bijeenkomsten met 
contactpersonen, de Nieuwsbrief, de 
website en flyers welke voor de diver-
se evenementen worden verspreid. 
Daarnaast zal de Bewonersraad in 
2016 actief deelnemen aan een 
werkgroep die zich buigt over een 
kaderstelling Buurtgericht Werken.

Voor een uitgebreide versie van het 
werkplan zie onze website www.be-
wonersraadhc.nl.



Belangrijke telefoonnumers
  Nieuwsbrief nr 01 januari 2016

  Uitgegeven door Stichting Bewonersraad    
  Heerlen Centrum

  email: info@bewonersraadhc.nl
  website: bewonersraadhc.nl

N
 I 

E 
U

 W
 S

 B
 R

 I 
E 

F 
 N

 U
 M

 M
 E

 R
   2

01
6 

- 0
1

112
0900 - 8844
14045
045 - 5604004

Alarmnummer Ambulance Brandweer Politie
Politie Heerlen
Melden overlast
Sociaal Buurtteam

     

Definitie:  Iemand is vitaal als hij zelf-
standig kan functioneren en partici-
peren in de maatschappij, gezond 
is en voldoende inkomen heeft om 
in het levensonderhoud en het on-
derhouden van sociale contacten te 
kunnen voldoen.

De resultaten uit een enquête welke 
aan 3300 inwoners is verzonden en 
gesprekken welke hebben plaatsge-
vonden met ouderen en vertegen-
woordigers van ouderen organisa-
ties en buurtstichtingen hebben de 
basis gelegd voor een aantal actie-
punten voor de toekomst.
Door de gemeente Heerlen is de be-
leidsnota voor vitale ouderen 2016-
2018 gepresenteerd. De aanleiding 
hiervoor is dat de Heerlense bevol-
king vergrijst, sneller dan het lande-
lijk gemiddelde. Omdat in 2003 ge-
constateerd werd dat de Heerlense 
oudere minder vermogend, minder 
mobiel en minder zelfredzaam is (en 
daardoor kwetsbaar) werd een ou-
derennota opgesteld.
Rode lijn door het gehele ouderen-
beleid sedert 2003 is het verbete-
ren van de zelfredzaamheid en de 
maatschappelijke participatie van 
55-plussers, onder andere door mid-
del van het bieden van aanbodge-
richte hulp door de gemeente en 
welzijnsorganisaties. De visie op 
ouderen en de uitgangspunten voor 
het beleid zoals geformuleerd in 
de kadernota ouderen uit 2003 zijn 
nog steeds actueel. De toegenomen 
vergrijzing, de verhoogde pensioen-
leeftijd, de decentralisatie van de 
AWBZ en de opkomst van de parti-
cipatiesamenleving maken het ech-
ter nodig het huidige ouderenbeleid 
onder de loep te nemen en aan te 

passen aan de ontwikkelingen van 
deze tijd. Zo is er in het kader van 
de decentralisatie van de AWBZ veel 
nagedacht over de samenhang tus-
sen voorzieningen en de gewenste 
nauwe samenwerking tussen allerlei 
organisaties.

Maatschappelijke ontwikkelingen:
Het leven in Nederland is snel ver-
anderd de afgelopen jaren. Er 
hebben grote wijzigingen plaats-
gevonden in het sociale zekerheids-
stelsel, de pensioenleeftijd stijgt en 
de samenleving raakt steeds meer 
gedigitaliseerd. Voorzieningen zoals 
postagentschappen, supermarkten 
en pinautomaten verdwijnen uit klei-
ne kernen. Deze veranderingen heb-
ben een grote invloed op het leven 
van burgers en vooral ouderen wor-
den hierdoor geraakt. Ook ontwik-
kelingen op het gebied van sociaal 
beleid is de afgelopen jaren steeds 
meer gericht op participatie en zelf-
redzaamheid in deze samenleving. 
De decentralisaties van de zorg zet 
deze ontwikkeling versnelt door. De 
gemeente krijgt steeds meer verant-
woordelijkheden maar ook steeds 
minder budget, waardoor er nog 
meer aanspraak gemaakt moet wor-
den op de eigen kracht van burgers.

Bij het ouder worden verkleint de 
leefwereld van ouderen vaak, bij-
voorbeeld doordat mensen uit het 
sociale netwerk (vrienden,kennis-
sen) overlijden en/of de mobiliteit 
afneemt. Dit werkt met het stijgen 
van de leeftijd steeds meer een-
zaamheid en kwetsbaarheid in de 
hand. Veel ouderen verkeren hier-
door in een isolement en lopen het 
gevaar te vereenzamen. Zij hebben 
behoefte aan een praatje, een uitje 
of een culturele activiteit, maar heb-
ben steeds minder mensen om zich 

heen om dat mee te doen. Om dit 
te voorkomen is het belangrijk dat 
mensen elkaar blijven ontmoeten 
en nieuwe mensen kunnen leren 
kennen. Via diverse maatregelen 
stimuleert Heerlen de ontmoetings-
mogelijkheden van ouderen. 

Een van de punten is om in Heerlen 
Centrum meer ontmoetingsmoge-
lijkheden te creëren. De meeste wij-
ken in Heerlen hebben een gemeen-
schapshuis. Heerlen Centrum heeft 
dat niet, terwijl veel ouderen wonen 
rond het Parkstad Limburg Theater 
en rond de Putgraaf. Er is grote be-
hoefte aan ontmoetingsruimtes die 
ook toegankelijk zijn buiten de win-
kelopeningstijden. Ontmoetings-
ruimtes waar een kopje koffie nog 
betaalbaar is voor ouderen die rond 
moeten komen van een minimumin-
komen, zodat ook zij de kans krijgen 
een sociaal netwerk op te bouwen. 
De mogelijkheden om te komen tot 
een à twee ontmoetingsruimtes in 
Heerlen Centrum of tot laagdrem-
pelig activiteitenaanbod buiten win-
kelopeningstijden worden onder-
zocht. Er wordt gestreefd om in 2016 
een ontmoetingsmogelijkheid in de 
omgeving van het Limburg Parkstad 
Theater te ontwikkelen en in 2017-
2018 een ontmoetingsmogelijkheid 
in de omgeving van de Putgraaf. 
De Bewonersraad en de gemeente 
Heerlen werken samen om boven-
genoemde ontmoetingsruimtes te 
realiseren. 
Bewoners uit het centrum die actief 
willen meedenken en meewerken in 
het creëren van deze ruimtes kun-
nen contact opnemen met John Wis-
mans, tel 06 2194 6472 of stuur een 
mail naar johnwismans@home.nl

Voor de volledige versie van de Be-
leidsnota zie onze website onder 
tabblad Belangenbehartiging.

Vitale ouderen


