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Evenementen terugblik
Op zondag 18 december heeft weer

het traditionele Kerstdiner plaats
gevonden. Ditmaal in de locatie
restaurant Chic. Meer dan 100 bewoners genoten van een sfeervolle
avond met heerlijke culinaire gerechten onder muzikale begeleiding van
troubadour Jos Meessen. Nog lang
werd er onder het genot van een
drankje nagetafeld. Namens de Bewonersraad dan ook een woord van
dank aan het gehele team van restaurant Chic.

Evenementen vooruitblik
Eind februari is het weer zover, dan

barst het Carnaval weer los in Heerlen Centrum. Op vrijdag 24 februari
organiseren De Winkbülle samen met
de Bewonersraad Heerlen Centrum
wederom de alom bekende Poefelezitting. Deze vindt plaats in de grote
feesttent op het Pancratiusplein.
Het programma van de zitting start
om 13:00 uur en duurt tot ca 17:00
uur. De tent gaat open om 12:11 uur
(NIET EERDER). Ook dit jaar weer
worden veel bezoekers verwacht dus
kom tijdig om verzekerd te zijn van
een goede zitplaats want reserveren
van plaatsen is niet mogelijk.
Bij binnenkomst ontvangt u een kop
koffie/thee en een echte Heerlense
lekkernij ...... de poefel.

Inmiddels heeft ook al weer het eer-

ste evenement van het nieuwe jaar
plaatsgevonden en wel op woensdag 4 januari, de Nieuwjaarsreceptie 2017. De receptie vond 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 2017 toegelicht. In z’n toespraak zijn speerpunten genoemd
w.o. veiligheid, maatschappelijke
participatie, sociale cohesie, alle-

Toegangskaarten kunnen vanaf 3
februari voor 6,50 euro p.p. worden
gekocht bij de bekende verkoopadressen in de binnenstad: Drogisterij Ramaekers (Akerstraat), Lingerie
Esterella (Raadhuistraat), Gall & Gall
(‘t Loon) en Gall & Gall (Schandelerboord).

maal punten waar de Bewonersraad
zich voor 2017 ook voor zal blijven
inzetten.

Voor foto’s van beide evenemeneten
raadpleeg onze website www.bewonersraadhc.nl.

Voor u zullen optreden:
Gaston Jacobs (de zingende kapper
uit Ulestraten en bekend van de L1
TV presentaties)
Trio Ongeplök (zang-sketches etc ...
deelnemers aan LVK)
Frits Pelt (Heerlense schlagers van
Wiel Knipa)
Los Papas (carnavalsgroep met dans
en muziek)
Claudia Ansel (Duitse schlagerzangeres bekend van oktoberfeesten)
Guido / de Schintaler (bekend van
Limburgse hits)
De Deulkes (winnaar van Heerlens
Schlager konkoer)
Jeugdballet, Jeugdprins & road van
Ellef , Sjtadsprins & road van Ellef.
We hopen u dan ook te mogen begroeten op deze jaarlijkse bijeenkomst van centrumbewoners in een
geweldige carnavalssfeer.
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Kadernota leefbaarheid en
veiligheid 2017-2020

van de objectieve en subjectieve
veiligheid. Uit de landelijke onderzoeken blijkt dat Heerlen ongunstig
In december 2016 is door de gemeen- scoort op het gebied van veiligheid.
teraad de kadernota leefbaarheid en
veiligheid 2017-2020 goedgekeurd. Samen met alle betrokken partners is voor iedere buurt een buurtTer voorbereiding op de nieuwe ka- plan gemaakt. Door realisatie van
dernota integrale veiligheid is in 2015 deze buurtplannen, aanpak van
een veiligheidsanalyse uitgevoerd de geprioriteerde thema’s, meer
samen met alle veiligheids- en leef- blauw op straat, verbeteren van
baarheidspartners (politie, openbaar de samenwerking en intensiveministerie, RIEC Limburg, brand- ren burgerparticipatie en verbeweer, veiligheidsregio Limburg-Zuid, teren van de communicatie dient
Halt, diverse welzijns-en zorgpart- de veiligheid te worden vergroot.
ners en de buurtorganisaties).
Tevens is het beleid gericht om
Op basis van deze analyse zijn de bewoners meer te betrekken bij
thema’s bepaald die in de nieuwe ka- het thema veiligheid (buurtpartidernota uitgewerkt moeten worden: cipatie). Niet alleen de inzet professionele partners maar ook de
inzet van onze burgers helpen bij
* Veiligheid in de alledaagse
het vergroten van de veiligheid.
woon-en leefomgeving
* Jeugdoverlast
Ook communicatie speelt een be* High impact crimes
langrijke rol als het gaat om veigeregistreerd slachtofferschap
ligheid. Bewoners informeren en
* Drugsoverlast
tranparantie bieden over de mate
* Ondermijning
van veiligheid in de stad en be* Radicalisering
woners ruimte te geven, te sti* Veilig uitgaan
muleren en te activeren om hun
Doelstelling van de Kadernota 2017- woonomgeving veilig te houden.
2020 is een substantiële verbetering

Realisatie meer bevoegd blauw op
straat (BOA’S), waarbij in de samenwerking de wijkagent een spilfunctie vervult en baanbrekend werk
ondersteunt. De inwoners geven aan
dat meer blauw op straat beangrijk
is voor het creëren van een veilige
woon- en leefomgeving. Om daaraan tegemoet te komen is deze nieuwe structuur neergezet waarbij de
wijkagent een spilfunctie heeft en
intensief samenwerkt met de handhaver.

De ruim 70 bezoekers konden dat
zeer appreciëren getuige het schunkelen en meezingen. In de tweede
ruimte werden demonstraties gegeven van wat er aan activiteiten
wordt aangeboden zoals mozaïeken en bloemschikken.
In de gang stonden vertegenwoor-

digers van het Sociaal Buurtteam en
de Bewonersraad om informatie te
geven over hun activiteiten en bereikbaarheid.
De middag werd door iedereen als
zeer geslaagd bevonden, zowel de
organisatoren als de bezoekers.

Open Dag Luciushof
Op

dinsdag 24 januari vond er een
Open Middag plaats in de oostelijke
gang van de Luciushof. Samenwerkingsprojecten als de Verbinding,
de Soos en het Sociaal Buurttteam
openden hun deuren samen met de
Bewonersraad Heerlen Centrum voor
iedereen die nieuwsgierig is naar wat
er daar allemaal gebeurt.
De ruimtes waar de Verbinding en de
Soos hun middagen organiseren waren vrolijk aangekleed en er waren
volop drankjes en hapjes. De bezoekers konden er zelf zien en ervaren
wat een middag zoal te bieden had.
Een belanrijke bijdrage werd geleverd
door de live muziek van de band The
Oldies. Zij speelden hits uit vervlogen
tijden en vrolijke feestmuziek.

Op dit moment (eerste kwartaal)
wordt het implementatieplan opgesteld voor alle onderdelen van de
kadernota en het organiseren van
alle werkgroepen en plannen van
de buurtbijeenkomsten waarin de
buurtplannen worden besproken.
In het tweede kwartaal starten alle
werkgroepen en bijeenkomsten. De
partners die hier een rol in vervullen worden rechtstreeks hiervoor
uitgenodigd (maart/april 2017).
De overige partners worden weer
geinformeerd op het einde van
dit jaar of begin volgend jaar als
de kadernota geëvalueerd wordt.
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Werkplan 2017
Bewonersraad
Onlangs

heeft de Bewonersraad
haar werkplan voor het jaar 2017
bij de gemeente ingediend. Hieronder 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 volgende doelstellingen:
* Het behartigen van de belangen
van de bewoners in het centrumgebied 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 activiteiten van sociale cohesie.
* Er aan werken om de afstand tussen instanties, beleidsbepalers en
bewoners te verkleinen door intensieve communicatie.
* Het samenwerken met partners en
partijen in de stad en zelf ook bruggen bouwen.
Voor 2017 heeft de Bewonersraad
een aantal speerpunten geformeerd:
- Deelnemen aan het nieuwe veiligheidsoverleg.
- Het tot stand komen van Buurtsteun.
- Het bestrijden van overlast en bevorderen van een striktere handhaving.
- Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die sociale cohesie bevorderen.

Belangenbehartiging
Hier ligt de kerntaak van de Bewonersraad. 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 omgeving. De Bewonersraad heeft dan
ook rekening te houden met de be-

langen van de ondernemers en de
organisatoren van evenementen
in de binnenstad. Het omgekeerde is ook waar, ondernemers dienen de belangen van de inwoners
te respecteren. De Bewonersraad
probeert op voet van gelijkheid
aan diverse gremia deel te nemen.
Van een aantal overleggen is onduidelijk of zij op termijn zullen blijven
bestaan. Aangezien de Bewonersraad veel signalen krijgt dat de openbare orde en veiligheid te wensen
overlaat, zullen wij ervoor ijveren dat
er regelmatig overlegd wordt met de
gemeente op de hoogste niveaus.
Een punt dat apart aandacht verdient is de handhaving. In vergunningen van de gemeente voor activiteiten worden weliswaar normen
gesteld voor geluid en sluitingstijden. Bij de inwoners bestaat de
stellige indruk dat veel organisatoren van evenementen daar geen
boodschap aan hebben. Dan zou
je verwachten dat Bureau Handhaving 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 nadrukkelijk naar voren worden gebracht.
Buurtteam
Ook neemt de Bewonersraad zitting in het Buurtteam. Hier worden
klachten en wensen ingebracht welke samenhangen met de openbare
ruimte. Klachten die binnen 13 weken kunnen worden afgehandeld
worden binnen dit team besproken.
Klachten die meer tijd behoeven
worden naar de betreffende afdeling
binnen het bestuurlijk orgaan doorgespeeld onder toezicht van het
Buurtteam. De samenstelling van dit
team bestaat uit: gemeente Heerlen,
wooncorporaties, ondernemers, afgevaardigden van diverse wijken van
het centrum en Bureau Handhaving.

Heerlen Mijn Stad
De centrumorganisatie heeft in
een aantal sessies besloten een
nieuwe structuur op te bouwen.
Aangesloten werd bij het bidboek
Heerlen=Urban. Er zal gewerkt
worden in vier focusgebieden die
aansluiten bij het bidboek. Ieder
van die focusgebieden krijgt een
regisseur. Een van de focusgebieden is Urban Living. De uitwerking
van dit gebied wordt samen door
de Bewonersraad met Buurtgericht Werken ter hand genomen.
Klankbordgroep Veiligheid
Ook op het gebied van veiligheid en
veilig uitgaan neemt de Bewonersraad deel aan de klankbordgroep
Veiligheid.

Sociale Cohesie
De Bewonersraad vindt het zeer belangrijk regelmatig activiteiten te organiseren die bijdragen aan de leefbaarheid 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
De gemeente werkt aan het vormgeven van grote decentralisaties in het
sociale domein. 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 meet te doen op drie gebieden:
Beleidsparticipatie
De Bewonersraad zal proberen
een actieve rol te spelen in de advisering van de Adviesraad MO.

Werkplan 2017
Bewonersraad (vervolg)
Maatschappelijke participatie
Meer nog dan voorheen zal de bewonersraad deelnemen aan initiatieven
in de wijk. Via contacten met welzijnsorganisaties en wijkzorginstellingen kunnen wij betrokken worden bij zaken als Wijkservicepunten.

Eigen organisatie
Communicatie
Alle genoemde activiteiten hebben alleen zin als we over de re-

Onderhoud hagen
De
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komende maanden gaat
de gemeente onderhoud plegen aan alle hagen in Heerlen.
Wat is er aan de hand:
De hagen in de gemeente Heerlen zijn niet meer goed in model:
Problematiek:
De haagvoet is smaller als de bovenkant van de haag, dit moet
net omgekeerd zijn (trapeziummodel). De hagen zullen teruggebracht worden in trapeziumvorm.

Bomenkap aan de Putgraaf
Op woensdag 11 januari hebben de
heren Niels Pletting en Geert Pizlo
van de gemeente Heerlen op initiatief van de Bewonersraad een uitleg
gegeven over de geplande kap van
overlastbomen langs de Putgraaf
in Heerlen. Onder overlastbomen
worden bomen verstaan die door
wortelopdruk zorgen voor onveili-

sultaten goed communiceren met
de bewoners van het Centrum.
Daartoe hebben wij een aantal
kanalen ter beschikking: bijeenkomsten met contactpersonen,
de Nieuwsbrief, de website www.
bewonersraadhc.nl en voor de evenementen gebruiken we flyers om
mensen op de hoogte te brengen.
Contactpersonen
In de binnenstad van Heerlen staan
veel appartementencomplexen. De
Bewonersraad streeft ernaar in ieder
complex minimaal een contactpersoon te hebben. Vier maal per jaar komen deze contacpersonen en andere belangstellenden bij elkaar in de
De hagen zijn in de loop der jaren steeds iets hoger gegroeid
daarom zullen ze korter gemaakt worden, dit kan op plaatsen wel 25 tot 30 centimeter zijn.
Een aannemer zal deze werkzaamheden gaan uitvoeren in het voor
jaar van 2017. De werkzaamheden
kunnen bestaan uit:
- Afzetten van hagen m.b.v. tractor
met grote knipbalk.
- Afzetten van hagen m.b.v. tractor
met roterende messen (shelldeck).
- Handmatig afzetten van hagen
m.b.v. motorzaag / motorheggenschaar.
ge situaties. De gemeenteraad heeft
besloten om middelen vrij te maken
om deze bomen te kappen en te vervangen zodoende onveilige situaties
op te lossen. Echter het college heeft
nadrukkelijk de opdracht gegeven
om daar waar de bomenkap gevoelig kan liggen met de mensen samen
in de buurt in overleg te gaan. Tijdens deze avond hebben de bewoners aan de Putgraaf besloten tot

Belangrijke telefoonnumers
112
0900 - 8844
14045
045 - 5604004

Alarmnummer Ambulance Brandweer Politie
Politie Heerlen
Melden overlast
Sociaal Buurtteam

Luciushof om aan de hand van een
thema ervaringen uit te wisselen,
meningen te peilen en informatie uit
te wisselen. Vaste aanwezigen zijn de
wijkagent, de gebiedsregiseur van
de gemeente en een vertegenwoordiger van de dienst Handhaving.
Ontwikkelen eigen organisatie
De Bewonersraad heeft zitting in
een werkgroep die zich buigt over
een kaderstelling Buurtgericht
Werken. In 2017 zal deze werkgroep zich vooral buigen over de
inhoudelijke kaders waarbinnen
Buurtgericht Werken zich zal bewegen. Deze discussie zal zich
vooral in de kernteams voordoen.
- Tijdelijke afzetting werkplek.
Waarom snoeien in het voorjaar
heeft verschillende redenen:
De ergste vorst is dan voorbij; minder kans op invriezen.
Snoeien kort voor het groeiseizoen;
eventuele lelijke snoeiwonden en
kale takken worden dan snel overgroeid met loof (de haag kan zich
herstellen).
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in alle wijken van Heerlen,
feit is dat zeker 75% hagen aangepakt gaan worden.

behoud van de bomen. Deze keuze
is vervolgens aan de verantwoordelijke wethouder voorgelegd. Hier is
besloten om de keuze van de bewoners te respecteren zodat er dan ook
GEEN bomen gekapt worden langs
de Putgraaf. In plaats daarvan zal
de gemeente wel de boomspiegels
aanpassen, deze werkzaamheden
staan gepland rond de zomer 2017.
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