
Het is al weer een tijd geleden dat de laatste nieuwsbrief uitkwam. De belangrijkste reden hiervoor 
is dat veel geplande zaken vanwege corona niet konden doorgaan. De vele evenementen welke 
op de planning stonden voor 2020 en 2021 moesten worden geannuleerd. En nog steeds leven we 
in een onzekere tijd waarbij sommige zaken wel mogelijk zijn maar met aanpassingen. Langzaam 
komt het normale leven weer op gang, zij het met vallen en opstaan.  Tegenwoordig  leven we van 
persconferentie naar persconferentie waarbij eventuele nieuwe maatregelen weer ons dagelijks le-
ven kunnen gaan beïnvloeden. Laten we met ons allen ervoor zorgen dat deze vervelende tijd tot 
het verleden gaat behoren en ons zoveel mogelijk aan de corona regels houden, dit voor jezelf maar 
ook voor je medemens.

In 2020 zijn veel evenementen i.v.m. 
corona maatregelen niet kunnen  
doorgaan. Onze hoop was dan ook 
gevestigd op het jaar 2021 ... maar 
helaas.
Daar het huidige aantal corona be-
smettingen weer toeneemt achten 
we het niet raadzaam om voor 2021 
het evenementen programma op te 
starten. Zo zijn we helaas genood-
zaakt om het Zomerfeest met BBQ, 
de diverse wandelingen evenals het 
Kerstdiner voor dit jaar te annule-
ren. Met de nog steeds geldende 
1,5 meter afstands regel is het on-
doenlijk dergelijke evenementen 
te laten plaatsvinden. Ook de angst 
welke nog steeds onder de mensen 
heerst heeft ons hiertoe laten beslui-
ten. Voor het organiseren van eve-
nementen in de toekomst zullen we 
naar 2022 moeten uitwijken en zul-
len we dit spoedig melden.

In de eerste nieuwsbrief van 2019 
hebben wij u geïnformeerd inzake 
het project: “Toegang stadscentra 
via kentekenregistratie” 
Wat hield dit ook weer precies in?

Bewoners en ondernemers van het 
centrum kunnen in aanmerking ko-
men voor een ontheffing welke bij 
de gemeente kan worden aange-
vraagd. Middels het doorgeven van 
het kentekenbewijs, welke in een 
systeem wordt vastgelegd, wordt 
toegang tot het centrum verleend. 
Bij het passeren van de camera’s 
wordt het kenteken in het systeem 
gecontroleerd. Passeert een niet 
geregistreerd kenteken de camera’s 
ontvangt de eigenaar een boete. Dit 
systeem zal de zinkpalen in het cen-
trum ten dele gaan vervangen
Wat is nu de laatste stand van zaken?

Door onderschatting en problemen 
met de automatisering is invoering 
van het systeem en toekenning van 
de ontheffingen niet te verwachten 
voor eind 2021/ begin 2022 (aldus 
de projectleiding).

De afgelopen jaren heeft de ge-
meente Heerlen diverse keren be-
woners en bezoekers opgeroepen 
de duiven in ons centrum niet meer 
te voeren. Echter nog dagelijks zijn er 
mensen die de duiven voeren op de 
bekende plekken in het centrum. De 
uitwerpselen   beschadigen gebou-
wen, bestrating, spullen in tuinen en 
op balkons en brengen ziektes met 
zich mee.
In het verleden hebben enkele men-
sen hiervoor een boete gekregen.
Dus vandaar een herhaling van de 
dringende oproep aan alle bewo-
ners en bezoekers van het centrum 
“STOP DUIVEN VOEREN ”.
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vooruitblik

Afsluiting stadscentra Duiven overlast
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Romeins Kwartier

Binnen het centrum van Heerlen ligt 
het Romeins Kwartier. Dit gebied ligt 
tussen de Geleenbeek en de Caumer-
beek.

Coriovallum de voorloper van Heer-
len is gebouwd aan een kruispunt van 
twee belangrijke Romeinse verbin-
dingswegen t.w.: 
de weg vanaf de Franse kust naar Keu-
len (Via Belgica) en de weg van Trier 
naar Xanten (Via Trajana).
Hier werden handelswaar en ideeën  
uitgewisseld uit alle windstreken van 
het Romeinse Rijk.  Diverse steden 
zoals Heerlen, Maastricht, Julich en 
Aken bruisten. In de steden kwamen 
de ambachten tot bloei, waarbij spe-
cifiek in Coriovallum de productie van 
Romeins aardewerk uitgroeide tot in-
dustriële proporties.

Op een kruispunt van Romeinse we-
gen tussen de twee beekdalen ligt het 
hedendaagse Romeins Kwartier. Het is 
de plek waar de oorsprong van de stad 
Heerlen ligt. De Romeinen legden het 
fundament. Een nederzetting op het 
kruispunt van twee heerwegen, ge-
legen op een klein plateau tussen de 
Caumerbeek en Geleenbeek vormt 
het eerste tijdperk.  De nog bestaan-
de fundamenten van het Romeinse 
badhuis (de Thermen) getuigen hier-
van. Het Romeinse badhuis was het 
trefpunt van het sociale leven. Naast 
baden en sporten kon je er voorstel-
lingen en lezingen bijwonen en was 
het een belangrijke ontmoetingsplek. 

Enkele straatnaamborden  van straten 
in het huidige Romeins Kwartier ver-
wijzen naar de Romeinse tijd.

Heerlen heeft zich in de loop van de geschiedenis vier keer opnieuw 
uitgevonden. De Romeinen legden het fundament. Eeuwen later, in het 
tweede tijdperk, werd het slot Herle gebouwd, waarvan vandaag nog de 
Schelmentoren staat.
Het derde tijdperk betreft de mijnbouwperiode waarvan nog veel gebou-
wen zichtbaar zijn. Het vierde tijdperk vormt Urban Heerlen waarin ge-
zocht wordt naar nieuwe economische dragers, hedendaagse cultuur en 
vooral het besef van de rijke geschiedenis van de stad.

Op dit moment werkt de gemeente Heerlen aan verschillende projecten 
binnen het Romeins Kwartier.

Het nieuwe stadskantoor:
Naast het oude Raadhuis  ontworpen in 1936 door architect Frits 
Peutz is het nieuwe stadskantoor  gebouwd. Er is gekozen voor 
een open en transparante blik richting de  Geleenstraat. Het ge-
bouw heeft  een rustige uitstraling en gaat op in de omgeving.
Echter door corona zijn er tekorten ontstaan bij de levering van mate-
rialen zodoende kan de oplevering  pas in september 2021 van dit jaar  
plaatsvinden.

Nieuw Raadhuisplein:
Het plein wordt drastisch onderhanden genomen. Het wordt een plein 
met veel groen en waterpartijen waar bewoners elkaar kunnen ontmoe-
ten en  kunnen ontspannen.
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Romeis Kwartier vervolg       

Herinrichting straten:
De straten Dr. Poelsstraat en Corio-
vallumstraatje (westelijk deel) wor-
den opnieuw ingericht. Bestrating, 
verlichting en beplanting worden 
aangepast. Tevens wordt het verkeer 
in deze straten verkeersluw gemaakt 
zodat meer ruimte is voor voetgan-
gers en fietsers.

Romeinse Pluktuin:
De Romeinen wisten het al. Er is meer 
dan hard werken. Soms moet je even 
kunnen ontspannen. Zie het badhuis 
bij het Thermenmuseum. Maar wat 
een bewezen, minstens zo ontspan-
nende werking heeft, is groen. Een 
afgesloten rustige plek waar je kunt 
ontspannen, ontmoeten en …… ge-
zond eten. Op het  binnenplein ach-
ter de hoge poorten van De Vondst 
ligt een Romeinse pluktuin, een 
groene oase in het Romeins Kwar-
tier.. Niet zomaar een, een eetbare. 
De beplanting bestaat voornamelijk 
uit groenten en kruiden die de Ro-
meinen mee hebben gebracht naar 
West-Europa.

Nieuwe Mijnmuseum.
Om de geschiedenis te bewaren en 
aan de jeugd door te kunnen vertel-
len wordt er een nieuw tweede Mijn-
museum in Heerlen ingericht.
Door de gemeente Heerlen werd 
destijds het oude Kneepkens pand 
aan de Dr. Poelsstraat aangekocht 
met als bestemming een nieuw 
Mijnmuseum. In het nieuwe muse-
um worden vooral de verschillende 
periodes van de mijnbouw in Zuid 
Limburg getoond. Denk aan de gou-
den periode waarin veel Zuid Lim-
burgse mijnsteden floreerden en het 

de bevolking economisch voor de 
wind ging. Maar ook de sluiting van 
de mijnen welke een grote economi-
sche teruggang veroorzaakte komt 
aan de orde. De bouwwerkzaam-
heden zijn nu in volle gang. De ver-
wachting is dat dit nieuwe museum 
in het voorjaar van 2022 zal worden 
opgeleverd.
Het oude mijnmuseum aan de CBS-
weg in Heerlen blijft bestaan waar-
in vooral het ondergrondse verhaal 
van Der Koempel wordt verteld.

Nieuwe Romeins Museum “De 
Thermen”.
Sinds de bouw 1977 zijn in het Ther-
menmuseum in Heerlen goed be-
waarde restanten van een Romeins 
badhuis te zien. Na grondig onder-
zoek en restauratie, blijkt dit het 
oudste stenen gebouw van Neder-
land te zijn. Een uniek archeologisch 
rijksmonument van nationale allu-
re. En dat staat in ons centrum van 
Heerlen. Om het naar behoren te be-
heren, behouden en inspirerend te 
presenteren voor een groot publiek 
vereist dit monument een nieuw ge-
bouw. Het Thermenmuseum is toe 
aan een grondige modernisering, 
zowel ruimtelijk, klimatologisch als 
op het terrein van presentatie- en 
onderzoeksmogelijkheden. Het hui-
dige museumgebouw voldoet niet 
aan de klimaateisen om het Romein-
se badhuis goed te kunnen bewaren.
Het zal nog enige jaren duren voor-
dat Heerlen over een nieuw muse-
um kan beschikken. Het ligt in de 
verwachting dat in 2024 gestart kan 
worden met de bouw van het nieu-
we museum.

In het verleden is de locatie De 
Klomp als Dag en Nacht Opvang 
(DNO) ingericht voor het opvangen 
van daklozen en verslaafden. In 2020 
heeft de gemeente Heerlen en Het 
Leger Des Heils hiervoor een nieuwe 
locatie aangekocht  voor de realisa-
tie van een nieuwe opvangvoorzie-
ning in het voormalige klooster aan 
de Gasthuisstraat 35. 
In de periode van De Klomp ontston-
den er regelmatig problemen welke 
zorgden voor veel overlast voor de 
omringende bewoners. Hiervoor 
werd een Beheers-commissie inge-
steld, een overleg orgaan waar de 
problemen werden besproken.
Nu dit jaar per 1 juni zijn de bewo-
ners van De Klomp verhuisd naar 
de nieuwe locatie aan de Gasthuiss-
straat 35. Het Gasthuis is hiervoor de 
afgelopen tijd flink verbouwd.
Het gebouw ligt op een rustige plek 
in het groen en is er een grote tuin 
waarvan men gebruik kan maken. 
Door een groenwal en een hekwerk 
ligt het Gasthuis behoorlijk geschei-
den van de andere bebouwing in de 
buurt.
De destijds opgerichte Beheers-com-
missie zal nu voor de nieuwe lokatie 
worden voortgezet. Het is belangrijk 
dat de opvang, zorg en begeleiding 
goed geregeld zijn.
En  tegelijkertijd is het van belang 
dat de leefbaarheid en veiligheid in 
de omgeving wordt gewaarborgd.
Deze Beheers-commissie is er om 
te klankborden en actuele zaken te 
bespreken. In deze commissie zit 
een afvaardiging van omwonenden, 
ondernemers, het Leger des Heils, 
Wonen Limburg, gemeente, politie 
en boa’s. In deze commissie worden 
alle signalen besproken en wordt er 
samen naar passende oplossingen 
gezocht.
Zo ook heeft de Bewonersraad zit-
ting in deze commissie.
Mocht u als bewoner van het cen-
trum overlast ondervinden kunt u 
dit melden op het algemene over-
last telefoonnummer 045-5605040.

Dag en Nacht Opvang       



Belangrijke telefoonnumers
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  Uitgegeven door Stichting Bewonersraad    
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  website: bewonersraadhc.nl
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Politiesterkte Limburg

Vele zal het niet ontgaan zijn dat 
politiecapaciteit uit Zuid-Limburg, 
dus ook uit Heerlen, wordt overge-
heveld naar Noord-Limburg. Hi-
ermee komt de veiligheid en hand-
having in het gedrang. Daarom is 
onderstaande brief naar het Col-
lege van B&W en fractievoorzitters 
van de geemente Heerlen gestuurd.

 
Met ontzetting hebben wij, de ver-
tegenwoordigers van de Stichting 
Bewonersraad Heerlen Centrum, 
de bewonersbelangengroepen van 
het Maankwartier en de Bewon-
ersraad Eikenderveld, begin juli 
kennisgenomen van berichtgeving 
over de plannen de politiesterkte 
in Limburg te herverdelen. Het 
gaat om een herverdeling van de 
schaarste, aldus de regioburge-
meester. Met name in Heerlen val-
len de hardste klappen. De burge-
meester van Heerlen reageert 
furieus op de plannen.

Als bewonersbelangengroepen 
steunen wij onze burgemeester. 
De door hem eerder aangekon-
digde plannen voor alle buurten in 
Heerlen en de uitvoering daarvan 
zien wij met vertrouwen tegemoet. 

Daar hoort natuurlijk wel als abso-
lute randvoorwaarde een gezonde 
capaciteit van met name politie bij. 
De politie vormt toch, het is noo-
it anders geweest, het aanzien van 
het openbaar bestuur.

De huidige capaciteit van de poli-
tie in onze buurten en wijken is al 
jaren een punt van zorg. 
In tegenstelling tot wat wordt be-
weerd door de Nationale Politie, 
namelijk voldoende wijkagenten in 
alle buurten, die worden onderste-
und door robuuste wijkteams, zien 
wij dit niet terug in onze buurten. 
Integendeel ! Naar onze mening is 
er sprake van structurele onderca-
paciteit. En dan is de regioburge-
meester ook nog eens voornemens 
27 politiefuntionarissen uit Heer-
len weg te halen en over te hev-
elen naar Noord-Limburg. Een 
dergelijke substantiële korting op 
de formatie van de politie is voor 
de bewoners van onze stad onver-
teerbaar.
Ook voor onze wijkagenten en 
andere politieagenten aan de ba-
sis, zal het er bij uitvoering van 
de plannen niet gemakkelijker 
op worden. De geschiedenis van 
Heerlen ligt veel inwoners nog vers 
in het geheugen. Kennelijk gaat 
deze situatie aan het geheugen van 
de eenheidsleiding van de politie 
en de politiek verantwoordelijken 
voorbij. Men zou verwachten dat 
bestuurders in Limburg, gesteund 
door eenheidsleiding van politie 
en justitie, één front zouden vor-
men richting de Minister.

De burgemeester van Horst aan de 
Maas leidde een commissie die tot 
de conclusie kwam, dat de politie-
capaciteit niet goed verdeeld was. 
Het is overigens een signaal dat al 
vele jaren door Noord-Limburgse 
bestuurders wordt afgegeven. De 
vraag is natuurlijk wat zij eraan 
hebben gedaan?

Burgemeesters in Limburg, de 
eenheidsleiding van de politie en 
justitie dienen stevig aan de bel 
te trekken bij de Minister. Een 
herverdeling van de politiecapac-
iteit, zoals die nu voorligt, is te sim-
pel en te gemakkelijk.

Wij roepen onze bewoners, de 
gemeenteraad van Heerlen, de 
wethouders in onze gemeente, 
andere bewonersbelangengroep-
en, de burgemeesters en de ge-
meenteraden in Zuid-Limburg op 
de burgemeester van Heerlen max-
imaal te steunen en zodanige acties 
te nemen, dat dit onderwerp de 
nodige aandacht krijgt in het nieu-
we regeerakkoord.

Heerlen, 30 juli 2021.

VVE Azimut Spoorplein
St Bewonersraad Eikenderveld
St Bewonersraad Heerlen Centrum
bewoners Maanplein
St Bewonerscommissie Heerlen Cen-
trum/Weller
VVE Gemini Maanplein


