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Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie 2018
Op woensdag 3 januari 2018 van 18:00 tot 21:00 uur
in Café d’r Klinge aan het Pancratiusplein
Het bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum nodigt alle centrumbewoners en
alle belangstellenden uit om samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Namens het bestuur van
de Bewonersraad Heerlen Centrum

Werkgroep Sociaal
Signaal
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De werkgroep is door de Adviesraad
MO ingesteld. De werkgroep verzamelt signalen, klachten en goede
praktijken in het vervolg op de invoering van nieuwe beleidsregels in het
sociale domein.

dat er nu maatwerk geleverd moet
worden, maatwerk dat past bij degene die de voorziening nodig heeft om
in de samenleving mee te kunnen.
Dat is nu dan ook de opdracht die de
gemeente Heerlen moet vervullen.
De leden van de adviesraad signaleren nu reeds vaak het ontbreken van
dat maatwerk. Zij hebben krachtens
hun opdracht de taak om de gevolgen van de veranderingen in de wetgeving voor de burgers van Heerlen
in kaart te brengen. Dit kan door systematisch informatie daarover te verzamelen en zelf onderzoek te doen.
Om nu een goed adviescollege te
kunnen zijn binnen onze gemeente
en in onze regio, willen zij dan ook
zo goed mogelijk door u geinformeerd zijn over wat er leeft in onze
samenleving. op de hoogste niveaus.
Het is zeer belangrijk dat zij iedereen
meenemen in onze manier van denken, waarin de burger centraal moet
staan. Zij zijn dan ook op zoek naar alles wat u beweegt en/of wat u beleeft.

Als gevolg van de veranderingen
schieten de meldpunten waar mensen hun ervaringen over de nieuwe regelgeving kwijt kunnen uit
de grond. Het is niet altijd duidelijk
welke belangen daarmee worden
gediend.
De Adviesraad MO probeert in het
verzamelen en analyseren van de
signalen zoveel mogelijk het perspectief van de burger te hanteren
en daartoe vanuit een onafhankelijke positie te opereren. Daarom vragen zij u hen te laten weten wat uw
ervaringen zijn en wat u belangrijk
vindt. Alle tips en weetjes zullen zij
zeer discreet en zonder vermelding
van afzender meenemen in de advisering. U kunt er van verzekerd zijn
dat alles wordt bewaard zonder vermelding van de inzender.

Hij/zij heeft de volgende taken:

Heeft u interesse in deze functie?

In de gemeente Heerlen bestaat er al
diverse jaren een Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen.
De maatschappelijke ondersteuning
van de samenleving van Heerlen die
hier wordt bedoeld is breder dan wat
genoemd wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo. Bij
de Wmo gaat het om voorzienningen
voor burgers van Heerlen op het gebied van zorg en welzijn. Maar het
gaat niet alleen over zorg en welzijn,
maar ook over werk, inkomen, armoede en jeugd. Dat zijn de Participatiewet en de Jeugdwet die de gemeente Heerlen moet uitvoeren. Samen
wordt dat het Sociale Domein genoemd. Daarover moet de Adviesraad “Uw zorg is onze zorg”
Maatschappelijke Ondersteuning in “Uw knelpunten worden onze knelpunten”
zijn geheel adviseren.
“Uw belevenissen worden onze
De kern van de verandering van het belevenissen”
beleid is, dat er eerst algemene voorzieningen waren voor de burgers maar

Bewonersraad zoekt nieuwe
voorzitter

w Leidt vergaderingen
w Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de
bestuurswerkzaamheden worden
uitgevoerd
w Vertegenwoordigt de stichting
bij officiële gelegenheden
w Neemt deel aan de vergaderingen van voorzitters van buurtorganisaties
De voorzitter is het gezicht van de w Heeft intensief contact met de
organisatie, voor de stichting en voor gebiedsregisseur Buurtgericht Werken van de gemeente Heerlen.
de buitenwereld.
De huidige voorzitter, Bert van Duin,
heeft aangegeven dat hij per 31 januari 2018 zijn functie wil neerleggen.
Dus is de bewonersraad op zoek naar
kandidaten voor de functie van voorzitter.
Het profiel voor de nieuwe voorzitter
is:

De Adviesraad verwacht uw berichten via de mail:
sociaalsignaal@adviesraadmo.nl
of via het postdadres: Adviesraad
MO Heerlen, Putgraaf 3, 6411GT
Heerlen.

Meer informatie kunt u krijgen bij
Bert van Duin , evanduin@ziggo.nl
of 045-5751457 of de secretaris Pierre Snijders, pierresnijders@ziggo.nl
of 045-5742342

Een nieuw winterfestival
komt eraan
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In 2015 hadden we in de kerstperiode Serious Request op het Pancratiusplein. Dat was een overweldigend
succes, nog nooit was het zo druk
in de binnenstad. Stiekum werd gehoopt dat dit de aanzet zou zijn tot
een jaarlijks terugkerend evenement
dat veel bezoekers naar de binnenstad zou lokken. Daar is vorig jaar
weinig van terecht gekomen, met
veel gemopper van bewoners en
winkeliers als gevolg. Daarom heeft
de gemeente begin dit jaar een aantal organisatiebureaus gevraagd een
plan in te dienen.
Uiteindelijk heeft de gemeente in
samenspraak met de centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad gekozen
voor het project Holy Moly van Incredible.

diaanse tenten. Op de Markt komt
een groot podium met een containerdorp. En tenslotte wordt de “drafen renbaan” bezet door een groot
aantal food-trucks. Voor de inhoudelijke invulling hebben zich al een
groot aantal partijen gemeld. Ook
de Bewonersraad Heerlen Centrum
beraad zich op het organiseren van
activiteiten op dit festival.

ting is op 31 december, dan wordt
knallend afscheid genomen van 2017
en Holy Moly.

Nu lijkt het ogenblik aangebroken dat er ook serieus werk van
wordt gemaakt. De concrete invulling is echter nog niet duidelijk.
U herinnert zich misschien dat tijdens Serious Request in 2015 er
op het pleintje voor het stadhuis
een tweetal containers stonden. In
die containers huisden twee stedebouwkundigen die nauwkeurig
observeerden hoe de Heerlense cultuur door de inwoners beleefd werd.
Dit tweetal, Marleis Vermeulen en
Remy Kroese (ook bekend onder de
naam Dear Hunter) zijn nu door de
gemeente gevraagd mee te denken

over de exacte stedebouwkundige invulling. Daartoe hebben een tijdelijk
kantoor ingericht op de hoek van de
Honigmanstraat en de Promenade,
het kantoor waar ooit de Rabobank
was. Marleis en Remy willen graag in
gesprek komen met de inwoners van
het centrum om te horen wat die ervan vinden.

deze nieuwsbrief ). Op 19 september
hebben we met een groot aantal
wijkbewoners gesproken over de
verwachtingen die bewoners hadden betreffende de Bewonersraad.
Op deze avond rapporteren wij over
de uitkomsten daarvan. En natuurlijk
zijn er ook vertegenwoordigers in
het centrumvan Bureau Handhaving
en de Politie aanwezig waarmee u

uw zorgen en klachten over overlast
in het centrum kunt delen.

Op 20 november om 19:00 uur organiseert de Bewonersraad in de Luciushof een bijeenkomst waarop onder
andere een vertegenwoordiger van
Incredible aanwezig zal zijn om een
toelichting op de plannen te geven
en eventuele vragen te beantwoorDe opening van Holy Moly vind den. Alle inwoners van het centrum
plaats op vrijdag 15 december met zijn hierbij uitgenodigd die avond bij
onder andere het optreden van een te wonen.
landelijk bekende artiest. De afslui-

Het plan beslaat drie gebieden. Op
het Pancratiusplein komt het zogenaamde Winterpark Urbana van In-

Voortgang transformatie
Heerlen Centrum
Het zal zo’n twee jaar geleden zijn
dat het plan Heerlen=Urban door
wethouder Barry Braeken werd
aangeboden aan de provincie.
Een van de onderdelen van dit
“bidboek” was een grootscheepse transformatie van het centrum.
Er zou een groene zone komen
van het Wilhelminaplein tot aan
het theater op het Van Grunsvenplein. Daarbij zouden er waterpartijen terugkeren waar ooit de
waterval van Theo Lenartz was.

Grote Buurtbijeenkomst
20 november
Op maandag 20 november vindt
weer een bijeenkomst plaats voor
bewoners van het centrum. We beginnen om 19:00 uur in de Grote
Zaal van de Luciushof. Op het programma staat een toelichting op het
winterevent Holy Moly (zie elders in

Zij nodigen daarom iedereen uit om
binnen te lopen, een kopje koffie te
drinken en te praten over uw ideaalbeeld van het nieuwe centrum.

Om te weten hoeveel deelnemers we
kunnen verwachten vragen wij u zich
uiterlijk 16 november aan te melden
bij onze secretaris Pierre Snijders , telefoon 045-5742342 of via de mail
pierresnijders@ziggo.nl. De koffie en
vlaai staan voor u klaar.

Enquête
Enquête fietsers/scooters in het voormalig voetgangersdomein Heerlen centrum.
Bij de bewonersraad Heerlen Centrum komen regelmatig klachten binnen over fietsers en scooters
in de Heerlense binnenstad.
Sinds de gemeentepolitiek het voetgangersdomein hiervoor vrijgegeven heeft, is het niet meer
veilig voor de voetgangers. Fietsers crossen tussen het winkelend publiek en snijden in volle vaart
de bochten af. Ook scooters maken de binnenstad onveilig.
Het is dan ook niet verwondelijk dat hierdoor ongelukken ontstaan met soms ernstige gevolgen.
Daar wij dit een serieuze zaak vinden vragen wij u dringend om uw mening op dit punt.
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Beantwoord onderstaande vragen en werp het antwoordstrookje in de brievenbus bij de secretaris
van de bewonersraad dhr. P. Snijders, Dautzenbergstraat 20F te Heerlen.
Deze enquete is tevens op de website bewonersraadhc.nl te vinden.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

**********************************************************************************************************
Heeft u last van fietsers en/of scooters in het voormalig voetgangersdomein ?
Ja / Nee
Zou u graag zien dat de situatie in het voormalig voetgangersdomein wordt teruggedraaid, zodat
de binnenstad weer veiliger wordt ?
Ja / Nee
**********************************************************************************************************

Belangrijke telefoonnumers
112
0900 - 8844
14045
045 - 5604004

Alarmnummer Ambulance Brandweer Politie
Politie Heerlen
Melden overlast
Sociaal Buurtteam
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