
Het is weer een tijd geleden dat de vorige Nieuwsbrief uitkwam. Diverse omstandigheden hebben 
ertoe geleid dat nu pas een volgende Nieuwsbrief verschijnt. Des al niet te min zitten we niet stil 
en is de bewonersraad achter de schermen druk bezig met diverse zaken welke momenteel in het 
centrum spelen zoals, overlast in allerlei vormen, leegstand, beheer en onderhoud van de open-
bare ruimte etc. Deze punten komen geregeld aan de orde tijdens de contactpersonenavonden 
welke 4 keer per jaar worden georganiseerd. Heerlen is dan wel uitgeroepen tot evenementenstad 
van het jaar 2016 maar als bewonersraad zullen we er op blijven toezien dat de leefbaarheid in het 
centrum niet in het gedrang komt. Iedereen is dan ook van het harte welkom op deze avonden om 
samen met ons deze punten bespreekbaar te maken. Voor het nieuwe jaar 2017  zullen de Nieuws-
brieven weer frequenter in het centrum worden verspreid om u op de hoogte te houden van de 
voortgang.

Op vrijdag 5 februari vond de 15 edi-
tie van de poefelezitting plaats. Sa-
men met Pief Paaf Alaaf is er weer een 
schittende middag georganiseerd. 
Deze zitting overtrof het aantal be-
zoekers van de  afgelopen jaren. 
Jong en oud hosten op de muziek 
in de feestent waarmee menigeen 
even de ouderdom vergat. Het optre-
den van Clara Zoerbier heeft ervoor 
gezorgd dat bij velen de tranen over 
de wangen rolden van het lachen. 

Koningsdag heeft gezien het slech-
te weer dit jaar helaas niet kunnen 
plaatsvinden. Daar wij het niet ver-
antwoord vonden is dit evenement 
op het laatste moment afgelast.
De vele voorbereidingen die voor  dit  
evenement door diverse mensen zijn 
uitgevoerd vielen letterlijk en figuur-

lijk in het water. Reserveringen en be-
stellingen zijn op het laatste moment
teruggedraaid en hebben voor 
de nodige kosten gezorgd. 

Zaterdag 18 juni heeft het zo-
merfeest plaats gevonden. Ook 
hier speelden de weergoden niet 
mee zodoende we het feest heb-
ben moeten organiseren in  het 
restaurant van de Luciushof.
Samen  met het  team van de Twee 
Gezusters hebben we er toch een ge-
weldige avond van gemaakt welke 
door 160 bewoners werden bezocht.

Onder een stralende blauwe he-
mel met een september zonne-
tje heeft op 25 september de 
herfstwandeling plaatsgevonden.
Ruim 100 wandelaars  bracht deze 

wandeling  naar  de westkant van 
Heerlen met een rustpauze in 
Ubachsberg. Na afloop konden 
de wandelaars genieten van een 
kop soep met broodjes bij Cafe 
d’r Klinge op het Pancratiusplein. 

Echter het merendeel van de 
wandelaars heeft deze wande-
ling (13 km) als pittig ervaren. 
Graag wil het bestuur van de Be-
wonersraad weten hoe we deze 
wandeling de komende jaren moe-
ten voortzetten. Gebleken is dat 
jaarlijks steeds minder centrum-
bewoners deelnemen, het kan zijn 
dat de ouderdom, afstand  of an-
dere argumenten een rol spelen. 

Zodoende willen we als bestuur 
graag in gesprek met centrum-
bewoners/wandelaars. Wilt u 
hieraan deelnemen, stuur een 
email naar penni75@hetnet.nl.
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Evenementen terugblik
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Heerlen = Urban

Evenementen vooruitblik

Onlangs heeft de gemeente een zo-
genaamd bidboek met de titel ‘Urban 
Heerlen” aangeboden aan de provin-
cie en de IBA. In dit bidboek ontvouwt 
de gemeente hoe het centrum van 
Heerlen de komende jaren van ge-
zicht zal veranderen.

De plannen die er in staan zijn een 
voorzetting van een ontwikkeling 
die al sinds de eeuwwisseling zicht-
baar is. De eerste fase was Heerlen 
weer schoon en veilig te maken. Dat 
is gebeurd met operatie Hartslag. 
Daarnaast is gekozen om het centrum 
compacter te maken, de Oranje Nas-
saustraat is heringericht net als de 
Promenade en het Raadhuiskwartier.

Een tweede fase was het centrum 
aantrekkelijker  te maken  door  te   in-
vesteren in cultuur en evenementen.  
Ook werd geïnvesteerd in het aantrek-
kelijker maken van het wonen in het 
centrum.

Nu breekt de laatste fase aan waarin 
gewerkt wordt aan de economische 
verankering. Voor het centrum heeft 
de gemeente een tiental projecten 
ingediend bij IBA. Daarbij is geko-
zen om Heerlen een nieuwe iden-
titeit te geven. Die identiteit heeft 
een urban karakter, waarbij urban 
staat voor innovatief, jong en creatief 

maar ook soms voor rauw en onaf.
Enige in het oog springende pro-
jecten zijn de aanleg van de Urban 
Catwalk, de herinrichting van de 
Bongerd en Van Grunsvenplein.

De Urban Catwalk begint bij het 
Van Grunsvenplein. Dit plein blijft 
wel nog een evenementenplein 
maar wordt vergroend. Het hui-
dige stadspark Urbana dat in het 
kader van Cultura Nova is opgezet 
geeft een eerste idee hoe het eruit 
kan gaan zien. Tevens zal er mo-
gelijk een horecapaviljoen komen 
waarvan bezoekers van het theater 
gebruik kunnen maken. De Urban 
Catwalk strekt zich vervolgens als 
een groene loper uit over de Pro-
menade en de Bongerd om te eindi-
gen bij het Wilhelminaplein. In deze 
groene loper zal plaats zijn voor wa-
terpartijen en ontmoetingsplekken.

Een belangrijke plaats in het plan is 
er ook voor de Urban Culture-as die 
loopt van de Morenhoek naar het 
Beta-plein en het Wilhelminaplein. 
In dit gebied moet de culturele en 
creatieve bedrijvigheid zichtbaar 
worden. Op de “Vijf Pleintjes” (bin-
nentuin Luciushof, Morenhoek, 
Schelmenhofje, Beta-plein en Wil-
helminaplein) worden nu al veel ac-
tiviteiten georganiseerd. Het Kegel-
paleis en Sporthuis Diana worden 
opgeknapt en aan het Beta-plein 
komen jongerenwoningen. De 
Nieuwe Nor wordt uitgebreid naar 

het Kegelpaleis waardoor er meer 
ruimte komt voor oefenruimtes en 
opnamefaciliteiten voor bands. Al 
deze ontwikkelingen en nog meer 
staan in het bidboek dat op de web-
site van de Bewonersraad  Heerlen 
Centrum te vinden is.

De Bewonersraad volgt de ont-
wikkelingen op de voet waarbij 
wij altijd aandacht bij de plan-
nenmakers zullen vragen voor 
de leefbaarhed van ons centrum. 
Evenementen zijn prima, leven-
digheid wordt door de bewoners 
zeer gewaardeerd maar mag niet 
ten koste gaan van het woongenot. 
Natuurlijk weet je als bewoner van 
het centrum dat er in een stad meer 
geluidsoverlast is dan op een dorp. 
En wij zijn best tolerant op dit gebied 
maar met name het Breakdance fes-
tival IBE heeft ons geleerd dat er ook 
grenzen moeten zijn. Wij zijn dan ook 
in gesprek met de verantwoordelij-
ken van de gemeente over monito-
ring van evenementen en het geluid 
dat daarbij geproduceerd wordt. 
Maar niet geluid alleen komt daarbij 
aan de orde, ook   andere  overlast   
zoals dranghekken die voor garages 
worden  geplaatst  worden bespro-
ken. 
In de volgende editie van onze 
nieuwsbrief zullen wij nader ingaan 
op het monitoren van geluid bij eve-
nementen.

Volgens onze evenementen kalen-
der zou deze maand het evenement 
Heerlen Sportief moeten plaatsvin-
den, helaas vervalt dit evenement. 
Ook hier hebben we te maken met 
het teruglopend aantal centrumbe-
woners welke hieraan willen deel-
nemen. Uit een inventarisatie onder 
“oud sporters“ van vorige jaren is 
gebleken dat de interesse zo gering 
is dat we hiermee geen teams meer 
kunnen samenstellen. Naar een al-

ternatief zijn we opzoek. Heeft u 
zelf een idee meldt dit, stuur een 
mail naar info@bewonersraadhc.nl.

Daar het einde van 2016 is bereikt 
en de kerstdagen voor ons liggen 
zal  de bewonersraad ook dit jaar 
weer voor de centrum bewoners 

een kerstdiner organiseren en wel 
op zondag 18 december in het res-
taurant Chique aan de Akerstraat te 
Heerlen Centrum. 

Noteer deze datum alvast in uw 
agenda, de huis aan huis flyer zal 
tijdig worden verstrekt waarna 
inschrijving op ons kantoor kan 
plaatsvinden.   
Ben tijdig met inschrijving want 

...Op is Op.
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In 2015 is de gemeente Heerlen ge-
start met de Pilot buurtactie subsi-
dieregeling. Daar de regeling een 
groot succes bleek te zijn is deze 
regeling voor 2016 verlengd wat be-
tekent dat nu nog steeds aanvragen 
hiervoor ingediend kunnen worden. 

Wat betekent deze regeling nu 
precies?

Evenals in 2015, is ook dit lopende 
jaar 2016 in de gemeente Heerlen, 
de buurtactie van toepassing. Als 
ondersteunend motto hierbij: Vóór 
en dóór de buurt. De gemeente 
Heerlen stelt immers geld beschik-
baar voor initiatieven die de sociale 
cohesie, de sfeer en de buurtpar-
ticipatie in de wijken/buurten van 
Heerlen bevorderen. Het gaat om 
ideeën waarmee mensen samen aan 
de slag gaan en die het netwerk in 
de buurt versterken. U kunt, als u dat 
wilt, hierbij ook samenwerken met 
buurtorganisaties, verenigingen of 
scholen.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

Iedereen kan een financiële bijdra-
ge van de Buurtactie aanvragen, De 
aanvraag moet gericht zijn op (een 
gedeelte van) de buurt. Denk aan 
bijvoorbeeld: samen de voortuinen 
van hulpbehoevende buren op-
knappen; samen een feest houden 
met buurtbewoners om elkaar be-
ter te leren kennen; samen de buurt 
mooier maken, bijvoorbeeld met 
bloembakken en die onderhouden; 
samen een buurttoernooi organi-
seren, of een spelletjesdag voor de 
kinderen in uw buurt. 
Het moet vooral gaan om initiatie-
ven, waarbij mensen samen aan de 
slag gaan voor hun eigen buurt.

Hoe dien ik een verzoek in?

Maak uw idee zo concreet mogelijk. 
Geef daarbij ook aan wat u met het 
plan in de buurt wil bereiken, met 
wie u het gaat uitvoeren en of er 
samengewerkt wordt met buurtor-
ganisaties of andere partijen. Doe 
er ook een begroting bij; maak een 
overzicht van de verwachte kosten 
en inkomsten. 

De aanvragen worden beoordeeld 
door een regiegroep. Deze regie-
groep wordt gevormd door verte-
genwoordigers van alle Heerlense 
wijk/buurtstichtingen verbonden in 
de kernteams van alle Stadsdelen 
van Heerlen. 

Over burgerparticipatie gespro-
ken. Momenteel beoordelen in alle 
deskundigheid, onafhankelijkheid 
en beslisboom de heren: Jos Vroe-
men, Callie Steijaert, Winand Cuij-
pers, Frans Pommé en Ger Bischops 
de binnenkomende aanvragen. De 
maandelijkse regiebijeenkomsten 
worden voorgezeten door Adriane 
Keulen Hoofd Buurtgericht Werken 
en administratief ondersteund door 
Maja Gulicher management Buurt-
gericht Werken. 

Vervolgens gaat de beoordeling 
door de regiegroep als advies naar 
wethouder Barry Braeken.

Wat zijn de voorwaarden?

De regiegroep kijkt o.a. naar de vol-
gende criteria:

- de sociale buurtactiviteit is open 
toegankelijk;
- de aanvrager maakt een begroting;
- de aanvraag is kleinschalig en heeft 
betrekking op een (deel van de) 
buurt of een combinatie van buur-
ten in de gemeente Heerlen;
- de activiteit is bij voorkeur een 
nieuw initiatief;
- het initiatief is geen reguliere activi-
teit van de aanvrager;
- buurtbewoners voeren de activiteit 
(grotendeels) zelf uit.

Er kan dit jaar 2016 maximaal een 
subsidie toegekend worden van 
2500 euro, rekening houdend met 
zaken welke echt nodig zijn om het 
initiatief tot een succes te maken. 
(eten en drinken vallen buiten de 
subsidie) Let op:  initiatieven die al 
op een andere wijze financieel door 
de gemeente worden ondersteund, 
komen niet voor deze buurtactie 
subsidie in aanmerking. Achteraf 
dient u een verslag in van de acti-
viteit, met een overzicht van de ge-
maakte kosten en inkomsten. Een 
verzoek om in aanmerking te komen 
voor deze buurtactie subsidie kunt 
u indienen bij de gemeente Heerlen 
via www.heerlen.nl/buurtactie
Of deze regeling voor 2017 gehand-
haafd blijft is nu nog niet bekend, 
houd hiervoor onze website in de 
gaten.

Voor meer informatie zie onze web-
site  www.bewonersraadhc.nl. 

Buurtactie subsidie
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Met de Politie op patrouille

Op een vrijdagavond mochten een 
aantal bestuursleden van de Be-
wonersraad  mee op nachtelijke 
patrouille met de wijkagente In-
grid Koolen van de Politie Heerlen 
Centrum. Het doel was een idee te 
krijgen van wat er in een uitgaans-
weekend plaatsvindt in het centrum. 
Hieraan voorafgaand werd middels 
een briefing uitgelegd wat er die 
avond op de agenda stond en welke 
zaken de aandacht zouden krijgen.

Vervolgens gingen we op stap. Het 
was een drukke maar gezellige uit-
gaansavond want op dat moment 
vond er een evenement plaats op de 
Bongerd.  Al lopend door het cen-
trum kregen we een goed beeld hoe 
goed de Politie op de hoogte is van 
het uitgaanspubliek in het centrum 
en de horeca plekken.

Kordaat en met strenge hand werd 
er opgetreden tegen een bestuur-
der die dacht z’n auto op de stoep te 
kunnen parkeren om vervolgens op 
passagiers te wachten.

Later op de avond brak er een hevig 
noodweer los wat echter de politie 
er niet van weerhield gestaag de 
patrouille voort te zetten. Schuilend 
onder een paraplu en afdaken liepen 
we mee de plassen water omzeilend.
Plots kwam er een oproep en samen 
spoeden we ons naar de plek. Op vei-
lige afstand konden we zien hoe uit 
diverse richtingen het politie team 
met collega’s werd verstrekt (auto’s, 
bikers, te voet) en opereerd.  Als één 
team werd direct gereageerd op de 
oproep welke achteraf bleek mee te 
vallen. Tijdens de patrouille kregen 
we ook een rondleiding in de meld-
kamer en konden kennis maken met 
de nachtelijke ogen welke over ons 
centrum waken.
Hier konden we op de bewakings-

beelden zien hoe een auto gevolgd 
werd die met grote snelheid door het 
centrum reed en even buiten het ce-
trum tot stilstand werd gebracht.

De gehele patrouille  werd afgerond  
met een na-briefing.
Als   Bewonersraad   hebben  we dan 
ook ons waardering uitgesproken  
over de inzet  en het functioneren 
van het gehele politieteam, immers 
hun zorgen voor onze veiligheid 
waarvoor ook wel eens een woord 
van dank op z’n plaats is.

Namens de Bewonersraad dan ook 
een woord van dank aan al onze 
handhavers.

Samen met de gemeente bekijkt de 
bewonersraad de mogelijkheden om 
de navolgende veiligheidsproblemen 
aan te pakken en wel in de volgorde:

1 Drugs/drankoverlast/drugshandel
2 Verkeersongevallen/verkeersveiligheid
3 Overlast door verwarde personen
4 Uitgaansgeweld
5 Geluidsoverlast

Het zijn zaken die bovenmatig spelen 
in Heerlen Centrum.

Daarnaast zijn er nog andere zaken 
die aangepakt dienen te worden 
maar hierbij is de urgentie minder. 
Zaken als diefstal, vernieling, hon-
denpoep, parkeeroverlast en il-
legaal storten scoren ook hoog 
op de irritatie-lijst maar deze 
worden door de veiligheidspart-
ners in mindere mate benoemd.
Nagedacht zal worden over de ac-
ties welke op korte termijn kun-
nen worden ondernomen om 
de overlast terug te dringen. 
Bekeken wordt of burgerpar-
ticipatie en/of inzet baanbre-
kend werk iets kunnen toevoe-

gen en hoe we in de toekomst 
de uitvoering kunnen borgen.

U wordt op de hoogte gehouden 
van de voortgang van de gesprekken 
met de gemeente.

Buurtplan Heerlen Centrum
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