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Inleiding 
 
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 verklei-
nen 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 geformuleerd: 
 

 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 
 
In dit jaarplan komen aan de orde belangenbehartiging, sociale cohesie en het ontwikkelen van 
de eigen organisatie. 
 
Bestuur 
 
Per 1 januari 2017 bestaat het bestuur uit: 
 

Bert van Duin voorzitter 

Pierre Snijders 1e secretaris 

Ger Bischops 1e penningmeester 

Hans Pennings 2e penningmeester 

Herman Janssen bestuurslid 

Harry Coopmans bestuurslid 

 
 
 

Belangenbehartiging 
 
Hier ligt de kerntaak van de Bewonersraad. Het centrum van Heerlen is niet alleen een woonge-
bied, het is het shoppingcenter van Parkstad en het is een centrum van cultuur en ontspanning 
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voor de wijde omgeving. De Bewonersraad heeft dan ook rekening te houden met de belangen 
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 Bewoners-
raad 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 overlegt 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 
 
Gremium waar klachten en wensen ingebracht kunnen worden 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. 
Samenstelling: gemeente Heerlen, wooncorporaties, ondernemers, afgevaardigden van diverse 
wijken van het centrum en Bureau Handhaving. De Bewonersraad zal vertegenwoordigd worden 
door Hans Pennings en Ger Bischops . 
 
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 fo-
cusgebieden is Urban Living. Bert van Duin is daar de regisseur van. De uitwerking van dit gebied 
wordt samen met Buurtgericht Werken ter hand genomen. 
 
Klankbordgroep Veiligheid 
 
Hieraan zal de Bewonersraad blijven deelnemen. Hans Pennings en Ger Bischops zullen ons ver-
tegenwoordigen. 
 
Beheerscommissie De Klomp 
 
In 2015 is er enige malen overleg geweest met het afdelingshoofd Moniek Vankan van de Dag-
/Nachtopvang in de Klomp. In november van dat jaar is na jaren weer de beheerscommissie bij 
elkaar geroepen. Gezien de ontwikkelingen rond de Klomp zal de Bewonersraad ervoor ijveren 
dat deze commissie met enige regelmaat de situatie zal evalueren. 
 
Overige overleggen 
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Hieronder vallen bijvoorbeeld Geluid bij evenementen, Vergunningen, evaluatie van de kermis-
sen. In principe zullen Hans Pennings en Ger Bischops hieraan deelnemen. 
 

Sociale Cohesie 
 
De Bewonersraad vindt het zeer belangrijk regelmatig (samen met anderen) activiteiten te or-
ganiseren 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.  
 
Voor 2016 hebben we de activiteiten eens kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij stelden we 
ons de volgende vragen: 
 
Is de activiteit echt gericht op de bewoners van ons werkgebied? 
Hoeveel bewoners uit de binnenstad bereiken we nu echt? 
Zijn er voldoende variaties in de deelnemers of gaat het vaak om dezelfde mensen? 
Hoe bereiken we nieuwe groepen? 
 
Als gevolg van deze overwegingen hebben we besloten de activiteiten Nieuwjaarsreceptie, Poe-
felezitting en Koningsdag voort te zetten. De Nieuwjaarsreceptie was in het verleden primair 
niet gericht op de bewoners maar op andere organisaties waar de Bewonersraad een relatie 
mee onderhield. Nu is de receptie vooral bedoeld voor de inwoners van de binnenstad. Aan de 
Poefelezitting nemen te veel mensen van buiten de binnenstad deel. In overleg met Buurtge-
richt Werken is toch besloten deze zitting te handhaven. Koningsdag wordt op verzoek van de 
gemeente wel door ons georganiseerd maar in samenwerking met andere partijen met name 
Remcom. 
 
Voor 2017 staan in ieder geval de volgende evenementen op het programma: 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Poefelezitting 
Koningsdag 
Zomerfeest 
Herfstwandeling 
Kerstdiner 
 
De algehele coördinatie van deze evenementen ligt in handen van Pierre Snijders, afhankelijk 
van het evenement daarbij ondersteund door andere leden van het bestuur. We zullen in de 
loop van 2017 nieuwe activiteiten ontwikkelen die de bovengenoemde kritische reflectie kun-
nen doorstaan. 
 
 
 

Wonen, welzijn en zorg 
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Gemeenten 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 mee te doen op drie gebieden: 
 
 
 
Beleidsparticipatie 
 
Wij zullen proberen een actieve rol te spelen in de advisering van de Adviesraad MO. Bert van 
Duin is lid van de commissie Ouderen van de Adviesraad MO. Daarnaast neemt hij deel aan het 
Ouderenplatform van de Adviesraad. 
 
Maatschappelijke participatie 
 
Meer nog dan voorheen zal de Bewonersraad deelnemen aan initiatieven in onze wijk. Via con-
tacten met welzijnsorganisaties en wijkzorginstellingen kunnen wij betrokken worden bij zaken 
als Wijkservicepunten. 
 

Eigen organisatie 
 
Communicatie 
 
Alle bovenstaande activiteiten hebben alleen zin als we over de resultaten goed communiceren 
met de bewoners van het Centrum. Daartoe hebben we en aantal kanalen ter beschikking: bij-
eenkomsten met contactpersonen, de Nieuwsbrief, de website www.bewonersraadhc.nl en 
voor de evenementen gebruiken we flyers om mensen op de hoogte te brengen. Voor deze drie 
kanalen wordt een redactie gevormd door Pierre Snijders, Ger Bischops (webmaster en hoofd-
redacteur) en Bert van Duin.  De flyers worden door de organisatoren van de evenementen in 
concept aangeleverd bij de redactie. De redactie zorgt dan voor vormgeving (om uniformiteit te 
garanderen) en productie. Er komt viermaal per jaar een nieuwsbrief uit. De verspreiding wordt 
gedaan door een team onder leiding van Herman Janssen. 
 
Contactpersonen 
 
In de binnenstad ven Heerlen staan veel appartementencomplexen. De Bewonersraad streeft 
ernaar in ieder complex minimaal een contactpersoon te hebben. Vier maal per jaar komen deze 
contactpersonen en andere belangstellenden bij elkaar om aan de hand van een thema ervarin-
gen uit te wisselen, meningen te peilen en informatie uit te wisselen. Vaste aanwezigen zijn de 
wijkagent, de gebiedsregisseur van de gemeente en een vertegenwoordiger van de dienst 
Handhaving. 
 
Ontwikkelen eigen organisatie 
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Bert van Duin 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. 
 
 
 
Heerlen, 23 januari 2017 
 
 
 
E. van Duin   P. Snijders   G. Bischops 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester  


