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In augustus 2021 verscheen onze laatste nieuwsbrief zodoende het tijd wordt om wederom van
ons te laten horen. In 2021 hebben geen evenementen kunnen en mogen plaatsvinden vanwege
de strikte corona maatregelen. Nu in 2022 zijn deze maatregelen opgeheven zodat er weer meer
mogelijk is. Echter nog steeds moeten we met z’n allen voorzichtig zijn want corona ligt nog steeds
op de loer. Nu we de corona ellende bijna achter ons hebben worden we weer geconfronteerd met
de volgende ellende ...”de oorlog in Okraine”. Dagelijks zijn op het nieuws de verschrikkelijke beelden van de vluchtende mensen in Okraine te zien, laten we deze mensen onze hulp aanbieden op
welke wijze dan ook. Bij velen van onze oudere bewoners komen de herinneringen en belevingen
van destijds boven water. Ook de met deze oorlog samenhangende oorzaken van prijsstijgingen
(energie etc) vormen voor vele gezinnen een groot probleem.

Evenementen
vooruitblik

Afsluiting stadscentra

In 2020 en 2021 zijn veel evenemen- In
ten i.v.m. corona maatregelen niet
kunnen doorgaan. Nu echter de
maatregelen zijn opgeheven is weer
meer mogelijk echter voorzichtigheid is geboden.

Als Bewonersraad hebben we dan
ook weer ons evenementen programma opgestart.
Thans zijn we bezig om evenementen te plannen voor 2022 en staan
de volgende evenementen op de
agenda:
- Lente wandeling
- Zomerfeest met BBQ
- Zomerwandeling
- Kerstdiner
Mogelijk dat voor 2022 nog een
nieuw evenement aan het lijstje zal
worden toegevoegd. Voor definitieve data waarop bovenstaande evenementen plaats vinden raadpleeg
hiervoor onze website. Zoals gebruikelijk zullen ook hiervoor flyers in
het centrum worden verspreid.

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 komen voor een ontheffing welke bij
de gemeente kan worden aangevraagd. 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 centrum ten dele gaan vervangen
Wat is nu de laatste stand van zaken?
Nu in 2022 is dit systeem nog steeds
niet in de lucht. De camera’s zijn
welliswaar geplaatst maar werken
nog niet. Er kunnen op dit moment
ook nog geen ontheffingen worden
aangevraagd. Wanneer het systeem
werkt is nog steeds niet bekend.

Digitale cursus
Het programma Senior Digi Vaardig

is een groot succes in Heerlen. In samenwerking met de Open Universiteit is de gemeente Heerlen in 2021
gestart met een programma speciaal ontwikkeld voor ouderen die
niet of nauwelijks ervaring hebben
met het internet of digitale media.
Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de
overheid gaat steeds vaker digitaal.
Je moet dan een DigiD hebben en
met een computer kunnen omgaan.
Vooral tijdens corona hebben we de
afgelopen tijd gezien hoe belangrijk
de digitale wereld voor ons is. Bijvoorbeeld om digitaal in contact te
blijven met dierbaren, zo nodig digitaal contact met de huisarts, online
bankzaken regelen of online boodschappen bij de supermarkt bestellen. Veel mensen vinden dit lastig.
Kun je wel wat hulp gebruiken ga
langs bij de Bibliotheek, hier is de
gratis cursus Klik & Tik te volgen.
Loop eens gerust binnen bij de Bibliotheek.
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Bouwactiviteiten in
het centrum

-Later dit jaar wordt de Dr.Poelsstraat
Landsfort Herle
met nieuwe bestrating, verlichting
en beplanting voorzien. Hier is idem
In het centrum vinden momenteel het idee om de straat autoluw te Heerlen is een stad met een rijke
maken.
geschiedenis. Het Middeleeuwse
veel bouwactiviteiten plaats welLandsfort Herle vormt het hart van
ke het centrum in de toekomst een
het huidige Heerlen: een kleine omnieuw aangezicht gaan geven.
Klimaatbomen
muurde en omgrachte vestiging
die bestond uit de Pancratiuskerk,
- Het nieuwe Stadskantoor is bijna
klaar en reeds voor het publiek toe- In Heerlen zijn allerlei initiatieven een paar huizen en de Schelmengankelijk. Van binnen is het een schit- om te vergroenen. Dit om de effec- toren. Heerlen wil dat mensen ook
terend gebouw met een open struc- ten van de klimaatverandering te dat verleden kunnen zien, aanraken
tuur en een open transparante blik bestrijden. Ze dragen ook bij aan de en beleven. Door cultuurhistorisch
leefbaarheid van de stad. Zo worden erfgoed boven en onder de grond
richting de Geleenstraat.
verspreid over de stad 1000 zoge- toegankelijk te maken en door de
openbare ruimte opnieuw in te
- De verbouwing van het nieuwe Mijn- naamde ‘klimaatbomen’ geplant.
museum in de Dr. Poelsstraat loopt Afgelopen zomer 2021 is gezocht richten. In het project “Landsfort
ook op z’n einde. Momenteel is men naar geschikte plekken om bomen Herle” gaat de gemeente Heerlen
bezig met de interieurinrichting waar- te planten. Hiervan zijn reeds enke- geholpen door bureau Braining the
na op 1 mei het gebouw voor het pu- len geplant en in het najaar 2022 Future hierover in gesprek met bewordt het vervolg plan opgepakt. woners, ondernemers en bezoekers
bliek wordt opengesteld.
Inwoners die ideeën hebben voor van het centrum.
- Ook op het van Grunsvenplein wordt een goede plek kunnen die nog
momenteel gewerkt om hier een me- doorgeven aan de gemeente.
tamorfose te laten plaatsvinden van Het wordt heter en we hebben vakil grijs naar duurzaam groen. Bij dit ker te maken met flinke regenbuien.
project wordt ondermeer regenwa- In een omgeving met veel asfalt en
ter opgevangen en gekanaliseerd steen leidt dat tot hitte en waternaar groene eilandjes, die daardoor overlast. Meer groen helpt. Bomen
niet uitdrogen. Medio zomer 2022 zal helpen om plekken met veel steen
het plein voor het Parkstad Limburg tegen hittestress. Ze helpen ook om
Theater gereed zijn. Daarnaast zal de water in de bodem te laten door- Want hoe kijken Heerlenaren en
aangrenzende Geerstraat ook worden dringen en nemen CO2 op en hou- bezoekers tegen de Middeleeuwse
aangepakt zodoende deze straat au- den dat vast. Daarnaast hebben ze geschiedenis aan? Welke kansen of
een positief effect op insecten, vo- problemen zien ze om het verleden
toluw gemaakt gaat worden.
gels en op hoe mensen zich voelen. naar het heden te brengen?
-Momenteel wordt de laatste hand Daarom worden die bomen welke Hoe creeër je een groene openbare
gelegd aan de verbouwing van de geplant gaan worden ‘klimaatbo- ruimte die je tevens goed kunt ge“Nieuwe Nor”. Dit poppodium zal 29 men’ genoemd. Een voorbeeld hier- bruiken?
april haar deuren opnenen. De Nieu- van is Promenade II, deze gaat op de Iedereen is welkom om mee te denwe Nor is meer dan alleen concerten schop. Hier wordt 3.400 m2 stenige ken over de plannen voor Landsfort
& dance-activiteiten maar vormt een openbare ruimte omgetoverd tot Herle. Door middel van workshops
platvorm voor het beleven en ver- een prettige aantrekkelijke groene en interviews worden de antwoorden op deze vragen geïnventarinieuwen van populaire cultuur in de oase.
seerd.
Voor
meer
informatie
kijk
op:
Parkstad.
www.1000bomen@heerlen.nl.
Bezoek de pop-upstand in de om- Ook de herinrichting van de Coriogeving
Bongerd-Pancratiusplein
vallumstraat is gestart. Bestrating, verdeze
wordt
ingericht op:
lichting en beplanting worden aange15 maart 10:00-17:00 uur
past. Ook hier wordt de straat autoluw
17 maart 12:00-20.00 uur
gemaakt zodat er meer ruimte is voor
22 maart 10:00-17:00 uur
voetgangers en fietsers.
26 maart 12:00-17:00 uur
10 mei 10:00-17:00 uur
-Het Raadhuisplein wordt later dit jaar
12 mei 10:00-17:00 uur
drastisch aangepakt. Het wordt een
plein met veelgroen en waterpartijen.
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Landsfort Herle (vervolg)

Iedereen die mee wil werken is De gemeente Heerlen vindt het
welkom om langs te komen.
heel belangrijk om ook in het sociale
domein de ervaring van burgers te
Alle actuele informatie is ook te vin- benutten. De voeding van ervaringsden op:
deskundigen stelt de gemeente in
www.heerlen.nl/landsfortherle.
staat om voortdurend te werken aan
uitvoering en beleid.
Het Middeleeuwse verleden is nog Daartoe beschikt de gemeente over
altijd zictbaar. Zo verwijst het cirkel- een burgerpanel. Een onafhankelijk
vormige stratenplan rondom het orgaan dat een eigen plek heeft naast
Pancratiusplein naar de voormalige de adviesraad MO en waarmee goed
grachten rondom het Landsfort.
wordt samengewerkt.
In het burgerpanel zitten mensen die
persoonlijk ervaring hebben met de
Jeugdwet, Participatiewet en/of Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning
(WMO). Mensen die daarnaast ook
actief zijn in wijkplatforms, cliëntenDag en Nacht Opvang
raden, belangenverenigingen en burgerinitiatieven. Zij kunnen naast persoonlijke ervaringen ook signalen uit
In mei 2021 is de Dag en Nacht Op- hun achterban inbrengen.
vang (DNO) aan de Klompstraat ver- Ook de gemeente Heerlen is verhuisd naar de nieuwe locatie in het tegenwoordigd en kan zodoende snel
voormalige klooster aan de Gast- schakelen. De gemeente stelt ook achuisstraat 35. Hiermee kwam een tuele thema’s aan de orde waarover
einde aan de overlast welke de be- men graag met het panel wil sparren.
woners rondom de Klompstraat jarenlang hebben ondervonden.
Interesse in deelname?
Om deze overlast destijds binnen Neem contact op met de contactperde perken te houden werd er een soon van het burgerpanel
Beheerscommissie opgericht be- Vincent Bronkhorst (06-34869318)
staande uit gemeente, Politie, Hand- Voor meer informatie ga naar
having, buurtbewoners en Bewo- www.burgerpanelheerlen.nl.
nersraad Heerlen. Deze commissie
is na de verhuizing nog steeds actief
en zal allert reageren mochten zich
op de nieuwe locatie in de toekomst
weer problemen gaan voordoen.
Echter na bijna een jaar kan geconcludeerd worden dat na de verhuizing een grote verbetering heeft
plaatsgevonden. Mede door een
groenwal en een hekwerk ligt de
nieuwe locatie behoorlijk gescheiden van de andere bebouwing in de
buurt zodat van overlast nauwelijks
meer sprake is.

Oproep nieuwe
contactpersonen

Burgerpanel Heerlen
De

afgelopen jaren organiseerde
de Bewonersraad een keer per
kwartaal een bijeenkomst met
bewoners van het centrum, de
contactpersonen-avond.
Deze
bewoners
vertegenwoordigden
veelal grote appartementen complexen in het centrum. Echter in
de coronatijd hebben ook deze
bijeenkomsten niet meer kunnen
plaatsvinden.
Tijdens
deze
bijeenkomsten
werden zaken besproken zoals:
drugsoverlast, verkeershinder, milieu overlast etc. Hierbij waren ook
Politie, Handhaving en gemeente
ambtenaren aanwezig.

De Bewonersraad geeft hoge prioriteit aan het contact met de centrum bewoners en willen wederom
met bewoners in contact komen
door deze bijeenkomsten nieuw
op te starten.
Als Bewonersraad zijn we dan ook
op zoek naar bewoners welke willen meewerken om het centrum
leefbaar te houden en ons willen
meehelpen deze avond in de toekomst weer te kunnen organiseren
en zich te willen inzetten voor hun
buurt en het centrum.
U kunt zich hiervoor opgeven per
E-mail aan: pierresnijders@ziggo.nl

De Stad als Speeltuin
Wat vindt de Heerlenaar van het
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centrum ?
Onder de noemer ‘Samen maken
we het Centrum’ riep de gemeente
in juli 2021 alle bewoners, ondernemers, organisaties, partners en bezoekers op hun mening te geven en
mee te denken over de toekomst
van het centrum.
Al die wensen en ideeën zijn gebundeld in een participatieverslag. Dit is
voor iedereen te bekijken op
https://www.heerlen.nl/resultaten-participatietraject.html.
Als onderdeel van dit traject is het
project ‘De stad als Speeltuin’ in het
leven geroepen waarbij wordt ingezet op een schoner, levendiger en
bekender centrum.
Onder het motto “Heerlen mag wel
wat speelser” komen dit jaar in het
centrum nog allerlei creatieve en
speelse elementen die bezoekers
doen verwonderen en glimlachen.
Wie straks door onze stad loopt, mag
best wat vaker glimlachen of verrast
en verbaasd worden. Daarover gaat
de stad als speeltuin: een binnenstad die niet alleen steeds groener
en mooier maar ook steeds vrolijker
wordt.
Een van die speelse elementen is
“Voetjes van de Vloer”
In de Morenhoek bij Dansschool
Swing Inn komt de interactieve installatie voetjes van de vloer die
voorbijgangers moet aanzetten om

te gaan dansen.

Naast voetjes van de vloer worden
nog verschillende andere projecten in
het document ‘De Stad als Speeltuin’
genoemd zoals:

Hierbij wordt ingezet op het
voorkomen, signaleren, melden en
stoppen van financieel misbruik van
ouderen.

-Krijten op de Bongerd i.s.m. kunstenaars
-Klimwanden op bestaande gebouwen
-Aanleggen combinaties van zand en
water
-Groot schaakbord op de vloer Promenade
-Lichtgevende tegels op Pancratiusplein
-Waterpret een fontein geïntegreerd
in tegels van en plein

Wat is financieel misbruik?
Bij financieel misbruik wordt
onrechtmatig gebruik gemaakt van
geld en/of andere bezittingen van
een oudere. Financieel misbruik bij
ouderen vindt vaak plaats bij kwetsbare mensen die afhankelijk zijn
van anderen. Vaak wordt dit gedaan
door familieleden of huisvrienden,
maar ook door personen waarvan
het slachtoffer afhankelijk is zoals
professionele hulpverleners. Voorbeelden van financieel misbruik zijn
boodschappen betalen met de pinpas van een ander, bedragen overmaken naar de eigen rekening of
gedwongen testamentwijziging.

Veel van deze projecten zullen in
2022 worden opgestart.
Voor meer informatie en volledig
overzicht zie:
www.heerlen.nl/stadalsspeeltuin.

Ouderenmishandeling herkennen
en melden
Op de website van Veilig Thuis staan
Ouderenmishandeling
een aantal signalen die wijzen op
financieel misbruik. Denkt u dat er
Heerlen gaat integraal samenwerken sprake is van financieel misbruik bij
om financieel misbruik van ouderen
een oudere? U kunt ouderenmishantegen te gaan.
deling in huiselijke kring melden bij
Veilig Thuis. Ook wanneer u alleen
Gemeente Heerlen sluit aan bij het het vermoeden heeft van ouderensamenwerkingsconvenant Zuid-Lim- mishandeling kunt u dit melden.
burg: ‘Lokale alliantie financieel veilig
ouder worden’. Dit is een bijzonder Bel 0800-2000, ook als u twijfelt. Dit
samenwerkingsverband waar onder nummer is 24 uur per dag, 7 dagen in
andere zorginstellingen, huisartsen, de week bereikbaar.
banken, politie, overheidsinstanties
en advocatenkantoren met elkaar in
verbinding staan. Hierdoor is het mogelijk een gezamenlijke aanpak tot
stand te brengen.

Belangrijke telefoonnumers
Nieuwsbrief nr 01 maart 2022

112
0900 - 8844
14045
045 - 5604004

Alarmnummer Ambulance Brandweer Politie
Politie Heerlen
Melden overlast
Sociaal Buurtteam
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