-----------------------------------------------------------------------------------------------------Memo 7 - 2017 : Bestuur Bewonersraad

Notulen van de Bijeenkomst van Contactpersonen gehouden op maandag 21
november 2016 om 19.00 uur in de Luciushof. ( Memo 07 )
1.Opening
a) Welkom
Voorzitter Bert van Duin opent deze Bijeenkomst van Contactpersonen en heet eenieder
welkom.
Een speciaal woord van welkom voor onze gasten van vanavond ;
Dhr. Rene Graat van de Winkbulle. Vz Organisatie LVK 2017
Mevr. Yvette Petit van de Gemeente Heerlen over het onderwerp Maankwartier en
voortgang Centrum
Dhr’n Frans Mooren, Nico Boymans en Etturo Muto van Buro Handhaving
Mevr. I. Rutten van Meander
Mevr. M. Op het Veld van de Stichting MEE ( Sociaal Buurtteam )
b) Presentielijst
Aanwezig : Dhr’n T. Muijres – W. Portz – G. Meulendijk – R, Leers – F. Tempelman – H.
Pennings – H. Coopman – H. Janssen – L. Jaminon - N. Boymans – F. Mooren – E. Muto –
L. Gerards – J. Lindeboom – B. van Duin – P. Snijders
Mevr. MJ Jongen – Mevr. L. van Lieshout – Mevr. K. van Meelis – Mevr. E. Meulendijk –
Mevr. B. Aalbers – Mevr. D. Dolmans – Mevr. I. Rutten – Mevr. M. Op ’t Veld – Mevr. W.
Hunscheid – Mevr. R. van der Heijden
Afwezig met afmelding : Mevr. Ingrid Koolen Wijkagent – Mevr. M. Poolen – Mevr. M.J.
Consten – Dhr. L. Noy – Dhr. G. Bischops
c) Mededelingen

2. Het Limburgs Vasteloavond Leedjes Konkoer
Vz Bert van Duin stelt Dhr. Rene Graat voor die informatie komt geven betreffende het
aankomende Limburgs Vastelaovend Leedjes Konkoer dat dit jaar aan Heerlen is gegund. Dit
zal worden gehouden op 10 februari as op het Burg. Van Grunsvenplein. De plaats van
handeling is in een groot paviljoen dat voor deze gelegenheid zal worden gebouwd.
Rene Graat :
Rene Graat meldt dat de Voorzitter van de Winkbulle Paul Frissen vanavond ook
aanwezig zou zijn maar dat hij zich wegens ziekte jammer genoeg moest afmelden.
Geeft informatie hoe het LVK aan Heerlen is gegund en hoe de organisatie uiteindelijk
voor het van Grunsvenplein heeft ( moeten ) gekozen. O.a. de Veolia garage en het
Bekkerveld zijn om praktische redenen afgevallen.
Het LVK wordt gehouden op vrijdag 10 februari as van 20.00 uur tot ongeveer 23.30
uur.
Het paviljoen wordt 1 week van te voren opgezet omdat de inrichting en voorbereiding
( o.a. voor L1 TV ) dagen in beslag neemt.
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De zaterdag 11 februari zal er in de avonduren een zgn. DANCE feest plaatsvinden.
De zondag 12 februari is de tent bestemd voor een grote bijeenkomst van Prinsen
Garde ’s uit de Regio. Dit gebeurt overdag.
Vanaf maandag 13 februari wordt het paviljoen weer afgebroken.
Verder geeft Rene Graat aan dat hij in ’n vroeg stadium contact heeft opgenomen met
de Bewonersraad Heerlen Centrum om e.e.a. te bespreken.
Dit heeft weer geleid tot een bijeenkomst van Bewoners rondom het van Grunsvenplein.
Reacties waren over het algemeen positief te noemen.
Na deze info geeft Rene de bezoekers gelegenheid tot vragen stellen.
Enkele vragen waren :
 Mevr. R. van der Heijden : Bewoners van het complex boven de ABN / AMRO Bank
wonen ook in de directe nabijheid van het paviljoen maar hebben geen uitnodiging voor de
Info- avond ontvangen.
 Rene Graat : Inderdaad. Excuus. Vergist in het feit dat de ingang in de Geleenstraat ligt en
deze straat niet in de verspreiding was meegenomen.
 Mevr. R. van der Heyden : Hoe gaan de bussen die dag rijden ?
 Rene Graat : Is op dit moment nog niet duidelijk. Het Veiligheidsplan moet nog gemaakt
worden.
 Dhr. L. Gerards : Hoe is het met de BAS – geluiden ? + Had graag een evaluatie achteraf.
 Vz Bert van Duin : Dit zou kunnen op de bijeenkomst van Contactpersonen dd 20 februari
2017.
 Dhr. L. Jaminon : Hoe is het na afloop met de “vervuiling “ in de straten ?
 Rene Graat : Er worden mobiele toiletten in diverse straten rondom het feestpaviljoen
geplaatst. Verder zal Rd 4 daags erna extra schoonmaken.
Veel bezoekers komen en gaan direct voor en direct erna weer naar huis is de
verwachting. Ook gezien de ervaring bij de vorige LVK ‘s.
Wanneer de vragen beantwoordt zijn bedankt Vz Bert van Duin Rene Graat voor zijn
komst en zijn inbreng. Hij wenst Rene en zijn organisatie heel veel succes bij het
voorbereiden en uitvoeren van het LVK 2017.

3. Voortgang Maankwartier en het Centrum
Vz Bert van Duin stelt Mevr. Yvette Petit voor. Ze is namens de Gemeente Omgevingsmanager
Heerlen Centrum. Ze begeleidt en informeert onder meer Ondernemers etc.
Ze zal zover het mogelijk is info geven over de voortgang Maankwartier en het Centrum.
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Mevr. Yvette Petit :
Wijst erop dat ’n groot deel van het zogeheten BIDBOOK reeds is behandeld in de vorige
bijeenkomst van Contactpersonen door Wethouder Barry Braeken.
Zij zal hierop voortborduren en info geven over de voortgang sindsdien.
Enkele items zijn :
 Rond de jaarwisseling zal de bouw van de zuidzijde van het Maankwartier tot op
maaiveldhoogte zijn gekomen.
 Enkele Gemeente en UWV diensten zijn inmiddels naar het Maankwartier verhuisd.
 De reeds gerealiseerde appartementen zijn bijna allemaal verhuurd c.q. verkocht.
 Het voorgenomen hotel en appartementen op de “middenplaat “ worden in 2018 gerealiseerd.
 Voor het Centrum zijn ongeveer 30 miljoen IBA gelden gereserveerd. O.a. Voor ombouw
van het Schinkelkwartier en “ vergroening “ en herinrichting van het Centrum.
 Men is bezig om voor bovenstaande een uitvoeringsorganisatie op te zetten.
Yvette Petit geeft gelegenheid tot het stellen van vragen ;
> Mevr. W. Hundscheid : Wanneer worden de schuttingen rondom de bouw afgebroken ?
> Y. Petit : Waarschijnlijk begin 2018. Maar wellicht worden de schuttingen in de tussentijd wel
aangepast.
> Dhr. L. Gerards : Wijst op de verkeersituatie op de Spoorsingel ter hoogte van de uitrit garage
Maankwartier en de aldaar gesitueerde zebrapaden.
Door ’n constante stroom van overlopers / fietsers over de zebrapaden
ontstaan vaak lange file ’s die veel ergernis opwekken en tot
verkeersproblemen leiden.
Wellicht biedt het aanleggen van verkeerslichten ’n oplossing ?
> Y. Petit : Zal dit neerleggen bij de afdeling verkeer van de Gemeente.
> Dhr. H. Janssen : Hoe is het met de ombouw van het Kegelpaleis ? Heeft gelezen dat dit stukje
Pancratiusstraat en dus ook het voormalige Kegelpaleis worden omgeturnd tot een
” muziekgebeuren” . Op korte afstand ( slechts een aantal meters ) liggen een aantal grote
appartementencomplexen.
De bewoners willen het liefst vanaf de start hierbij betrokken worden / inspraak hebben daar de
leefbaarheid ’n grote zorg is.
Y. Petit : Duidelijk. Zal haar inziens zeker moeten gebeuren.
> Pierre Snijders : In overleg met Mevr. Riet de Wit kan een rondleiding plaatsvinden door
het Maankwartier o.l.v. Dhr. Michel Huisman Kunstenaar en Architect van het
Maankwartier.
Degene die mee willen kunnen zich bij hem opgeven.
Pierre heeft wel met Riet de Wit afgesproken dat dit pas zal plaatsvinden wanneer het weer
goed genoeg is daar het grootste deel van de rondleiding buiten plaatsvindt.
Wellicht in de eerste weken van maart.
Als er geen vragen meer zijn bedankt Vz Bert van Duin Mevr. Y. Petit voor haar bijdrage aan
deze bijeenkomst.
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4. Wijzigingen Dag- en Nachtopvang de Klomp.
Door de absentie van Dhr. Francois Backes van het Leger des Heils wordt dit item verschoven
naar de volgende Bijeenkomst van Contactpersonen.

5. Vragen aan Politie en Buro Handhaving
> Dhr. Nico Boymans Buro Handhaving : Er zijn schriftelijke vragen dit keer ingediend.
Degene die vorige bijeenkomst wel vragen hadden zijn niet aanwezig.
 Mevr. L. van Lieshout : Parkeerbeleid en m.n. in en rondom Coriovallumstraat.
Heeft vorige bijeenkomst vragen gesteld aan wethouder Barry Braeken/. Geen respons.
Is er al een jaar mee bezig.
 Dhr’n Nico Boymans / Bert van Duin : De datum van ingang Parkeernota is nog niet
bekend.
Wel is duidelijk dat er 3 kentekens op 1 vergunning komen.
Elke wijk heeft 1 zone. Maar .. men mag maar met 1 kenteken tegelijk parkeren.
 Namens Woning Stichting de Voorzorg : De overlast rondom de Dag- en Nachtopvang de
Klomp neemt weer toe.
Er is niets meer vernomen van de Beheercommissie de Klomp ? Bestaat deze nog ?
Dhr. N. Boymans meldt dat hij een andere functie binnen de Gemeente gaat vervullen en dat dit
dus zijn laatste bijeenkomst is geweest waarbij hij aanwezig was.
Vz Bert van Duin bedankt Dhr. Nico Boymans voor zijn inbreng en werk voor de Bewoners van
Heerlen Centrum en wenst hem succes in zijn nieuwe werkomgeving.

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

7. Wat er ter tafel komt …
Geen items.
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8. A ) Buurtsteunpunt.
Er bestaat de kans dat er een scootmobiel - service in het nieuwe Buurtsteunpunt wordt
gerealiseerd.
De werkgroep Buurtsteun heeft bemensing nodig. Ook i.v.m. het stoppen van John
Wismans als Vz. Tevens kan hij z’n functie binnen het Bestuur niet meer vervullen.
Er zijn reeds contacten geweest met enkele Vrijwilligers.
Mevr. Karin van Meelis : Het is mogelijk dat het Buurtsteunpunt ’n andere benaming
krijgt.
B) Bestuursaangelegenheden met o.a. Begroting en Werkplan 2017
Deze zijn bijna gereed en worden vervolgens ingediend bij Buurtgericht Werken van de
Gemeente.
 Bert van Duin : 3 Bestuursleden zijn gestopt. John Wismans wegens het wijzigen van zijn
baan. Gerrit en Edi Meulendijk wegens hun leeftijd.
Vz Bert van Duin bedankt deze drie Bestuursleden van hun werk en tijd die ze aan de
Bewonersraad hebben besteed.
C) Activiteiten van de Bewonersraad :
 Kerstdiner op zondag 18 december 2016 in restaurant Chique.
 Nieuwjaarsrecep tie Bewonersraad
Vindt plaats op woensdag 7 januari in de zaal van d’r Klinge.
 Op 24 januari 2017 vindt er ’n open dag plaats in de Luiushof waarbij ook de
Bewonersraad acte de presence zal geven..
 Poefelezitting vindt in 2017 plaats op vrijdag 24 februari.
D) De data voor de Bijeenkomsten van Contactpersonen in het jaar 2017 zijn :
20 februari – 15 mei – 21 augustus – 20 november.

4. Rondvraag.
> Mevr. W. Hundscheid : Waar zou je info kunnen krijgen over de verkeerssituaties in
Heerlen?
> Bert van Duin : Wellicht bij de Gemeente informeren.
 Mevr. W. Hundscheid : Zijn er geen evenementen gepland rond de feestdagen in Heerlen
Centrum ?
 Bert van Duin : Er zijn geen grotere evenementen gepland. Wel : Kerstloop – Ice Carving
– feestelijke verlichting en wellicht nog ’n evenement tussen Kerst en Nieuwjaar op het
Pancratiusplein.
 Dhr. L. Jaminon : Waarom neemt de Gemeente Heerlen de telefoon op met : Met de
Gemeente Heerlen. Waarom niet met de naam van degene ie opneemt.
 Bert van Duin : Dit gebeurt bij de meeste Overheidsinstellingen.

5. 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 maandag 20
februari a.s.
En … eenieder fijne feestdagen toegewenst.
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