voorwoord

Het is al weer een jaar geleden dat de vorige nieuwsbrief uitkwam. De belangrijkste reden hiervoor
was de opgelegde bezuiniging op onze subsidie Buurt Gericht Werken van de gemeente Heerlen. Zo
hebben we in 2019 een aantal zaken moeten schrappen waaronder de nieuwsbrief en een aantal evenementen zoals enkele wandelingen. Toch is het ons gelukt om in 2019 een aantal evenementen zoals
de Poefelezitting, Zomerfeest met BBQ, Kerstdiner en één wandeling te kunnen behouden. Voor 2020
zullen we ons dan ook inzetten om in het kader van Buurt Gericht Werken de sociale cohesie onder de
bewoners van het centrum te versterken zodat een aantal evenementen behouden kunnen blijven.

Evenementen terugblik

Evenementen vooruitblik

Afsluiting stadscentra
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In de afgelopen maand februari heb- Zoals eerder vermeld zet de Bewo- Reeds in Januari 2019 werd het proben we met z’n allen weer kunnen
genieten van de Poefelezitting in de
Tent op het Pancratiusplein.
Het was even spannend of dit feest
wel door zou kunnen gaan gezien
de storm in de dagen vooraf. Maar
samen met Pief Paaf Alaaf werd er
wederom een schitterende middag
georganiseerd. Deze zitting overtrof
wederom het aantal bezoekers van
de afgelopen jaren. Dik 700 bezoekers jong en oud hosten op de muziek waarmee menigeen even de ouderdom vergat.

nersraad zich voor 2020 ook weer
in zodat een aantal evenementen
behouden kunnen blijven. Evenementen zoals de Poefelezitting, Zomerfeest met BBQ en Kerstdiner zijn
onder de bewoners zeer gewilde
evenementen.
We zullen dan ook alle moeite doen
om deze evenementen te behouden.
Momenteel wordt onderzocht of aan
dit programma nog enkele wandelingen kunnen worden toegevoegd
afhankelijk van de kosten. Wel zullen
deze wandelingen dan een eenvoudiger karakter krijgen, dat wil zeggen
dat er geen eten aan het einde van de
wandeling zal worden aangeboden.

ject “Toegang stadscentra via kentekenregistratie” aangekondigd. 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 voertuig de camera’s ontvangt de eigenaar van het voertuig
een boete. Dit systeem zal de zinkpaData en prijzen waarop de komende len in het centrum gaan vervangen.
evenementen zullen gaan plaatsvinden zijn nog niet definitief be- Het doel hiervan is om het centrum
kend maar de planning is als volgt: van Heerlen verkeersluw te maken.
In 2019 is hiervoor een klankbord- april/mei Zomerwandeling
groep van bewoners en onderne- juli/augustus Zomerfeest met BBQ mers opgericht waarin de Bewo- september/oktober Herfstwande- nersraad zitting heeft. In een aantal
ling
sessies zijn de voordelen en nadelen
- december Kerstdiner
besproken en zijn vele vragen door
de gemeente vastgelegd. MomenHoud hiervoor onze website www. teel loopt het aanbestedingstraject
bewonersraadhc.nl in de gaten.
voor de inrichting van het systeem.

Geïnspireerd door de initiatieven van
Buurtactieregeling
de provincie en de IBA is dit Bidboek
samengesteld. Elementen zoals de focus op economie/werkgelegenheid,
In december 2018 werd de pilot duurzaamheid, milieu, creativiteit, Ook in 2020 heeft de gemeente
nieuw horeca-beleid opgestart. Dit bereikbaarheid, toekomstbestendig- Heerlen wederom de buurtactienieuwe beleid moet de sluitings- heid komen aan de orde.
regeling beschikbaar gesteld. Betijden van de horeca rondom het
woners kunnen via deze regeling
Pancratiusplein verruimen. Dit be- Zo ook de dreiging van klimaatveran- een subsidie aanvragen voor het
tekent dat de uitgaanshoreca een dering, deze verplicht iedereen een organiseren van activiteiten en inisluitingsuur van na 04:00 uur mogen bijdrage te leveren aan een duurza- tiatieven waarmee de verbinding
aanhouden, dit om de spreiding van me wereld. In Parkstad is de goede met buurt bewoners verhoogd. Het
het uitgaanspubliek te bevorderen. weg ingeslagen : een ambitie om in gaat om ideeën waarmee mensen
Deze pilot is in December 2019 afge- 2040 energieneutraal te zijn als regio. samen aan de slag gaan en die het
lopen.
Zo is recent in het Klimaatakkoord netwerk in de buurt versterken.
Resultaten van de pilot:
afgesproken om in 30-40 gemeen- Iedereen kan een financiële bijdraten een Zero Emissie zone voor de ge van de buurtactie aanvragen.
- Maar een beperkt aantal horecage- stadslogistiek in te voeren om daar- De gemeente kent maximaal een
legenheden maakt structureel ge- mee een belangrijke bijdrage te le- vergoeding toe van 2500 euro.
bruik van de verruiming.
veren aan het reduceren van de CO2 Wilt u ook een aanvraag voor een
- Deelnemers geven aan dat er een uitstoot. De Zero Emissie zone (denk activiteit indienen, dan kunt u dat
minder gespannen sfeer is door de aan het centrum) is een gebied waar- online doen via w.ww.heerlen.nl/
betere spreiding van de vertrekkende binnen geen bestel-en vrachtwagens buurtactie.
gasten
mogen rijden die uitlaatgassen uit-Er zijn geen incidenten geweest ge- stoten. De eerste bijeenkomst heeft
Heerlen Mijn Stad
durende de pilot.
reeds plaatsgevonden waarbij de Bewonersraad actief deel nam.
Op grond van deze resultaten zal Wordt vervolgd.
de sluitingstijdenregeling in de APV
Heerlen Mijn Stad is de centrumorworden aangepast en worden opge- Ook wordt in het Bidboek de ambitie ganisatie (stichting) ter promotie
nomen. Welleswaar heeft de Burge- uitgesproken om 5000 zonnepanelen van de stad Heerlen. Bij alles wat
meester Roemer toegezegd te blij- te plaatsen voor de binnenstad en ze doen staat beleving centraal zoven monitoren en eventuele overlast deze te verbinden aan een coöpera- dat bezoekers graag naar onze stad
goed op te pakken.
tie, om zo de binnenstad te voorzien komen, bewoners er graag wonen
van zonne-energie. Het is de bedoe- en bedrijven er goed zaken kunling dat iedere burger of onderne- nen doen. Eigenlijk alles wat leuk
Heerlen en de toekomst
mer aan dit plan kan deelnemen. Het maakt om naar de stad te komen.
betreft een grote uitdaging want er Deze stichting werkt samen met
dient nog veel onderzocht te worden: meerdere partijen zoals gemeente,
ondernemers, partners en inwoners.
Heerlen werkt momenteel hard aan
Heerlen Mijn Stad bedient zowde toekomst en staat voor de uitda- -hoe wordt de coöperatie ingericht
el nieuwe bezoekers als inwoners
ging om het centrum verder te ont- -hoe wordt e.e.a juridisch geregeld
en ondernemers van Heerlen met
-waar
worden
de
zonnepanelen
gewikkelen als centrum van de Parkstad.
een actuele evenementskalenVeel van deze initiatieven zijn vastge- plaatst
der, (ondernemers) nieuws uit de
legd in het Bidboek welke in 2016 is -wat is het terugverdien model
binnenstad, info over bereikbaarsamengesteld. Dit Bidboek werd gepresenteerd als katalysator voor de Kortom het idee is er , nu nog de ver- heid en parkeren, overzichten van
stadsontwikkeling en vernieuwing, dere invulling. Ook aan dit project winkel, horeca- en cultuuraanbod.
Kijk ook eens op www.heerlenmijnwaar Heerlen voor staat in de huidige neemt de Bewonersraad deel.
stad.nl
tijd.
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