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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 
verkleinen door intensieve communicatie 

 Het samenwerken met partners en partijen in de stad en zelf ook bruggen bouwen. 
 
 
Voor 2020 heeft de Bewonersraad een aantal speerpunten geformuleerd: 
 

 Deelnemen aan de klankbordgroep Kentekentoegang 

 Deelnemen aan de bijeenkomst Nul Emissie Zone Heerlen 

 Deelnemen aan de bijeenkomst Energiecoöperatie Heerlen Centrum 

 Het tot stand komen van Buurtsteun 

 Het bestrijden van overlast en bevorderen van een striktere handhaving 

 Samenwerken met andere bewoners collectieven. 
 

 
In dit jaarplan komen aan de orde belangenbehartiging, sociale cohesie en het ontwikkelen van 
de eigen organisatie. 
 
 
Bestuur 
 
Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit: 
 

Hans Pennings voorzitter 

Pierre Snijders secretaris 

Ger Bischops penningmeester 

Herman Janssen 2e penningmeester 

Harry Coopman bestuurslid 
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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 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 
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 
 
Dit gremium is ooit door de gemeente Heerlen in het verleden opgestart, bedoeld om klachten 
en wensen in te brengen welke samenhangen met de openbare ruimte. Echter door een 
reorganisatie binnen de gemeente Heerlen is het Buurtteam in 2019 komen te vervallen.  
Als Bewonersraad zouden we dan ook graag zien dat de gemeente Heerlen het buurtteam 
wederom opnieuw zal opstarten. 
 
Kentekentoegang 
 
De Bewonersraad heeft zitting in de klankbordgroep Kentekentoegang (Afsluiting stadscentra) 
Samen met andere instanties en bewoners worden de mogelijkheden bekeken hoe het centrum 
op een effectieve manier kan worden ontlast van verkeer. Tevens dient de toegang tot het 
centrum op een nieuwe manier toegankelijk worden gemaakt. In deze klankbordgroep neemt 
deel Hans Pennings en Ger Bischops. 
 
 
Nul Emissie Zone Heerlen. 
In deze werkgroep neemt de Bewonersraad idem deel. Samen met andere instanties en 
bewoners wordt bekeken hoe het centrum kan worden ontlast van co2 uistotend verkeer.   
De opdracht hier is dat ook Heerlen dient te voldoen aan de klimaatambitie en het reduceren 
van het aantal vervoersbewegingen. Hans Pennings en Ger Bischops zullen ons hierin 
vertegenwoordigen. 
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Energiecoöperatie Heerlen Centrum 
Namens de Bewonersraad nemen Hans Pennings en Ger Bischops deel aan deze overleggen. 
Het doel is om de ambitie van 5000 zonnepanelen van/voor het centrum waar te maken, op een 
manier waardoor een ieder hier in kan participeren. 
 
 
Buurtaktieregeling 
 
Om de sociale cohesie in de buurten te bevorderen  is de Buurtactie regeling  door de gemeente 
Heerlen in het leven geroepen. 
Als motto hierbij “ voor de buurt en door de buurt” . 
De gemeente stelt geld beschikbaar voor initiatieven die de sociale cohesie in de wijken/buurten 
te verhogen. 
De aanvragen hiervoor worden samen met de gemeente door een regiegroep, 
vertegenwoordigd door vertegenwoordigers van alle Heerlense buurtstichtingen beoordeeld. 
De Stichting Bewonersraad Heerlen centrum is hierin vertegenwoordigd door Ger Bischops. 
Deze vergaderingen vinden maandelijks plaats. 
 
 
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 blijven 
ijveren dat deze commissie met enige regelmaat de situatie  evalueert.  Pierre Snijders zal de 
Bewonersraad hierin vertegenwoordigen. 
 
 
Overige overleggen 
 
Hieronder vallen bijvoorbeeld Geluid bij evenementen, Vergunningen, evaluatie van de 
kermissen. In principe zullen Hans Pennings en Ger Bischops hieraan deelnemen. 
 

Sociale Cohesie 
 
De Bewonersraad vindt het zeer belangrijk regelmatig (samen met anderen) 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.  
 
Voor 2020 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? 
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Zijn er voldoende variaties in de deelnemers of gaat het vaak om dezelfde mensen? 
Hoe bereiken we nieuwe groepen? 
 
Ook het financiële aspect is opnieuw bekeken. Daar onze subsidie BGW de afgelopen jaren 
drastisch is afgenomen heeft de Bewonersraad het aanbod aan activiteiten in het kader van 
sociale cohesie tegen het licht gehouden. Hierbij is gebleken dat we het oude programma aan 
activiteiten niet meer aan de bewoners van het centrum kunnen aanbieden. 
Als gevolg van deze overwegingen hebben we besloten de activiteiten : Poefelezitting , 
Zomerfeest en Kerstdiner en Zomerwandeling voort te zetten.  
Verder zal bekeken worden of nog een Winterwandeling aan het programma kan worden 
toegevoegd. 
 
Voor 2020 staan in ieder geval de volgende evenementen op het programma: 
 
Poefelezitting 
Winterwandeling (?) 
Zomerfeest 
Zomerwandeling 
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.  
 
Door het schrappen van een aantal activiteiten in het kader van sociale cohesie en het verhogen 
van de eigen bijdrage per bewoner per activiteit in 2019 is het gelukt om een reserve van  
€ 1.800 euro op te bouwen voor het jaar 2020. Deze reserve zal worden ingezet om samen met 
andere buurten in het centrum zoals het Maankwartier verbindende activiteiten te organiseren. 
 
 

Wonen, welzijn en zorg 
 
Gemeenten werkt aan het vormgeven van grote decentralisaties in het sociale domein. De 
zelfredzaamheid 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 hierbij. 
 
Meer nog dan voorheen zal de Bewonersraad deelnemen aan initiatieven in onze wijk. Via 
contacten 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: 
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bijeenkomsten 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 en Ger Bischops (webmaster en 
hoofdredacteur).  De flyers worden onder eigen beheer gemaakt en verspreid.  
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 
ervaringen 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. Voor 2020 gaat de Bewonersraad op zoek naar een nieuwe manier om 
samen met de bewoners te bekijken waar de bewoners belang aan hebben waarvoor de 
Bewonersraad zich in de toekomst voor moet gaan inzetten. Ook hier spelen de financiële 
middelen een rol. Om deze avonden te kunnen organiseren dient er een externe ruimte te 
worden gehuurd waaraan kosten zijn verbonden. 
 
 
 
Ontwikkelen eigen organisatie 
 
Hans Pennings heeft zitting in een werkgroep die zich buigt over een kaderstelling Buurtgericht 
Werken. In 2020 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. 
Verder zal de Bewonersraad zich gaan oriënteren naar de samenwerking met andere bewoners 
collectieven (bijv. Maankwartier) binnen het centrum. 
 
 
 
Heerlen,  6 januari 2020. 
 
 
 
 
J. Pennings   P. Snijders   G. Bischops 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester  


