-----------------------------------------------------------------------------------------------------Memo 24 - 2015 : Bestuur Bewonersraad

Notulen van de Bijeenkomst van Contactpersonen gehouden op maandag 23
mei 2016 om 19.00 uur in de Luciushof.
1.Opening
a) Welkom
Presentielijst
Vz Bert van Duin heet eenieder welkom op de 2e bijeenkomst van Contactpersonen in 2016.
Hierbij ’n speciaal woord van welkom voor de Centrumcoordinator Mevr. Jelle Ummels.
Verder de wijkagente Ingrid Koolen en de vertegenwoordigers van Buro Handhaving Frans
Mooren en Nico Boymans.
Aanwezig : Dhr’n … H.Pennings – G. Bischops - H.Janssen – J. Collong – H. Coopman –
N. Boymans – B. Lymandt – J. Slangen – T.Muijres – W. Portz – R. Leers ( Raadslid) – F.
Tempelman – Mevr. I. Koolen – Mevr. W. Hundscheid – Mevr. A. Slangen-Koster – Mevr.
K. Muijres – Mevr. M. Portz – Mevr. M. Poolen – Mevr. B. Aalbers – Mevr. MJ Jongen
Afwezig met afmelding : Mevr. L. van Lieshout – Dhr. A. Clijn ( Buro Handhaving ) –
Mevr. K. van Meelis ( Buurtgericht Werken ) Edi en Gerrit Meulendijk – Dhr. En Mevr.
Steverdink
Mededelingen
Vz Bert van Duin : Er zijn geen verdere mededelingen
I.v.m. de beschikbaarheid en de afzegging van Mevr. Monique van Kan, met het item
vernieuwing beleid Dag- en Nachtopvang de Klomp, worden de agendapunten enigszins
aangepast.

2. Notulen van de Bijeenkomst van Contactpersonen gehouden op maandag 15
februari 2016
Geen op- of aanmerkingen.
Hierbij worden de notulen van de bijeenkomst van Contactpersonen gehouden op maandag
15 februari 2016 goedgekeurd en vastgesteld.

3. Heerlen Mijn Stad / Centrumcoordinator
Vz Bert van Duin introduceert Mevr. Jelle Ummels als Centrumcoordinator namens Heerlen
Mijn Stad.
Mevr. Jelle Ummels stelt zichzelf voor en zal enige toelichting geven over haar taak en de
organisatie Heerlen mijn Stad.
Heerlen mijn Stad bestond vooreerst uit 3 verschillende organisaties. Deze zijn samen
gevoegd om tot een betere organisatie te komen.
Dit heeft geleid tot de Stichting Heerlen Mijn Stad.
Doel : Mooie dingen gaan doen / organiseren om een aantrekkelijk Heerlen Centrum te
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krijgen.
Tevens ook de bedoeling om jonge mensen ’n kans te geven om ervaring op te doen en
kansen te bieden.
Daarbij van uitgaande dat Heerlen het Centrum van Parkstad is. En het Centrum is dan weer
de buiten-huiskamer van ditzelfde Parkstad.
Bedoeling is : Mensen naar het centrum trekken ( ook van “ buiten “) om financien te
genereren voor Horeca, middenstand en andere ondernemers.
Centrumcoordinatie bestaat uit Jelle Ummels met assistente Judith Ravenstein + stagelopers.
Men is nog op zoek naar nieuwe Bestuursleden.
Het toezicht op Heerlen mijn Stad ligt bij Wethouders Barry Braeken en Martin de Beer. En
namens de Ondernemers Marcel Hochstenbach en Paul Berden.
Heerlen mijn Stad verzorgt ook een Evenementenkalender waarop alle evenementen worden
vermeld.
Jelle wijst er wel op dat Heerlen mijn Stad geen evenementen-kantoor is ( dus zelf geen
evenementen organiseert ) Wel ondersteuning + facilitering.
Hierbij wordt goed gekeken naar de inzet van middelen ( ook financieel )
Heerlen mijn Stad werkt met werkgroepen van Vrijwilligers.
Het werkterrein bestaat uit een aantal zogenaamde kwartieren : Maankwartier – Coriokwartier
incl. De Saroleastraat – ’t Loon ( alleen contacten ) – Raadhuiskwartier – Pancratiuskwartier –
Bongerd – Dautzenbergstraat.
Wanneer er geen vragen meer zijn voor Mevr. Jelle Ummels bedankt Vz Bert van Duin haar
voor d’r komst en bijdrage aan deze bijeenkomst. We hopen haar natuurlijk in de toekomst
weer te mogen uitnodigen voor een bijdrage.

4. Vragen aan Politie / Buro Handhaving
Volgens afspraak hebben diverse Bewoners hun klacht / probleem per E mail van te voren
ingediend bij de secretaris van de Bewonersraad. Deze heeft de vragen weer tijdig ingediend
bij Politie en Buro Handhaving.
Onderstaand : De vragen en reacties.
Dhr. T. Muijres : Er wordt volop gedeald bij Q Park de Klomp e.o. + Dkn. Bemelmansstraat
Dhr. N. Boymans ( Buro Handhaving ) : Vraagt om dit onmiddellijk te melden bij de
meldkamer. Dan kunnen er maatregelen genomen worden. Ook is het zaak om “een dossier “
te vormen.
Mevr. B. Aalbers : Er hield zich ’n jongen verdacht op in de vierde etage van Q Park.
Dhr. N. Boymans : Medewerker(s) hebben met betreffende jongen gesproken.
Wijkagente Ingrid Koolen : Heeft niet het idee dat er bij Q Park veel onoorbaars gebeurd.
Dhr. T. Muijres : Bij de Dag- en Nachtopvang de Klomp hangen veel personen rond.
Heeft bij bezoek aan Den Bosch zelf geconstateerd dat daar geen sprake is
van rondhangende figuren bij betreffende Dag- en Nachtopvang.
Vz Bert van Duin : Gaat er toch vanuit dat bovengenoemde problemen, in de weer in het
leven geroepen Beheers-commissie, worden behandeld ?
Dhr. J. Collong : Dhr. A Clijn van Buro Handhaving heeft beloofd dat Mevr. Monique van
Kan van het Leger Des Heils bij de volgende vergadering van de Beheerscommissie aanwezig zal zijn.
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Dhr. N. Boymans : Geeft aan dat ook Buro Handhaving niet altijd adequaat op meldingen kan
reageren. Zijn toch afhankelijk van beschikbare ambtenaren op dat
moment.( Niet altijd “ mensen in huis “ )
Dhr. T. Muijres : Vindt dat overtreders onmiddellijk moeten worden aangesproken. Gebeurt
nog te vaak niet. Zeker bij het plegen van onoorbare zaken.
Wijkagente Ingrid Koolen : Stelt voor om Bestuursleden van de Bewonersraad mee te laten
lopen bij een nachtelijke surveillance door de Politie.
Vz Bert van Duin : De Bewonersraad zal een afspraak maken met Ingrid Koolen.

5. Dag- en Nachtopvang de Klomp
I.v.m. de afzegging van Mevr. Monique van Kan wordt dit Agendapunt verschoven naar de
volgende bijeenkomst van Contactpersonen ( 15 augustus )

6. Diverse Items :
1) Buurtsteunpunt.
 Bert van Duin / John Wismans : Er heeft ‘n gesprek plaatsgevonden in de Luciushof met
diverse partijen. Onder andere .. Meander, Alcader en de Verbinding.
Op 15 juni a.s. om 14.00 uur vindt de bespreking plaats hoe de ruimte zal worden
ingevuld.
Diverse vrijwilligers hebben zich reeds opgegeven om deze inloopruimte eventueel mee
te gaan “ bemannen “.
Ook nu wordt gevraagd of er vrijwilligers zijn die evt. mee willen doen.
Opgave van : Mevr. Mia Poolen en Mevr. Kitty Muijres.
De subsidies van de Gemeente voor dit inloophuis zijn :
2016 : 12.000 euro
2017 : 20.000 euro en 2018 : 20.000 euro
Diverse wijken zijn inmiddels bezig met het zoeken van ruimte.
2) Voortgang Beheerscommissie Dag- en Nachtopvang de Klomp
 Dhr. Jan Collong : Vindt dat de Beheers-commissie ’n flinke upgrade moet krijgen.

7. Wat er ter tafel komt :
Er zijn geen verdere item ’s te bespreken.

8. Activiteiten van de Bewonersraad :
1) Korte terugblik op de vorige activiteiten.
Pierre Snijders :
Poefelezitting was met 700 bezoekers een ongekend succes. Dit gold evenzeer voor de
artiesten en stemming bij deze aflevering.
Ook de Burgemeester en diverse wethouders waren ( allen verkleed ) aanwezig.
Koningsdag moest helaas wegens de zeer slechte weersomstandigheden afgelast worden.
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2) Zomerfeest 2016 op zaterdag 18 juni in de Luciushof
Ger Bisshops en Hans Pennings : Geven enige toelichting op dit evenement.
De bijbehorende flyers met inschrijfformulier worden z.s.m. bezorgd.
3) Volgende data voor de bijeenkomsten van Contactpersonen zijn : 15 augustus en 21
november.

9. Rondvraag.
>Dhr. Slangen : Waar is het beeld “de Beschermengel “ die op ’n gevel in het Centrum stond
gebleven ?
>Vz Bert van Duin : Bevindt zich volgens hem bij Openbare Werken van de Gemeente.
>Dhr. Roel Leers : Wijst op ’n historische avond die zal plaatsvinden op as woensdag -avond
25 mei om 19.30 uur in cafe d’r Klinge. O.a. komt er D’r Kueb van Heele ter sprake.

10.Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Vz Bert van Duin deze bijeenkomst van Contactpersonen,
wenst eenieder goed thuis en hopelijk weer tot de volgende keer. en .. dat is op 15 augustus
a.s.
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