Wie doet mee?

De Toekomst van
Uniek kunstproject in Maria-Gewanden onze speeltuin
Op 8 januari jl. Heeft de Gemeenteraad
Heerlen een besluit genomen dat
er een plan moet komen inzake de
modernisering en herstructurering van
de Heerlense speeltuinen. Hierover
is ook een stukje verschenen in de
krant waarbij werd aangegeven dat
een aantal speeltuinen gesloten zullen
worden.

Wie doet mee?

Uniek kunstproject in Maria-Gewanden
De multimedia kunstenaar Jean-Michel
Crapanzano is op zoek naar enthousiaste
mensen voor zijn foto- en videoproject
In April zal de uit Frankrijk afkomstige
kunstenaar Jean Michel Crapanzano in de
Brede Maatschappelijke Voorziening MariaGewanden zijn project komen voorstellen
aan de bewoners van onze wijk.
Het project, dat op die dag wordt uitgelegd
en getoond, zal hij gaan uitvoeren met
de hulp van mensen uit onze wijk die op
een bijzondere manier hun eigen verhaal
kunnen vertellen en laten zien.

Enkele voorbeelden daarvan zijn: de liefde,
hun erfgoed, of bijzondere herinneringen.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom,
mensen van alle leeftijden, alle mensen die
een bijzonder verhaal en leven hebben.
Het project zal in totaal ongeveer een jaar
duren.

Om een idee te krijgen van het project:
http://jmcrapanzano.jimdo.com/newserie-ex-voto/
Een kort filmpje om te zien wat er gebeurt:
https://vimeo.com/42310451

Het Project:
Het idee is om foto- en videoportretten van
bewoners van onze wijk Maria-Gewanden te
realiseren op basis van hun persoonlijke en
belangrijke voorwerpen, die een bijzondere
betekenis hebben in hun leven en een
beeld geven van hun persoonlijkheid.

Het project wordt begeleid door de
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
en zal in samenwerking met enkele
enthousiaste fotografen uit Hoensbroek
uitgevoerd worden.

Aanmelden?
Stuur een mail naar:
redactie.mariagewanden@gmail.com
Of bel ons: 045-5234405
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Op 28 februari heeft het bestuur een
presentatie bijgewoond waarbij werd
verteld wat de bedoeling is. Feitelijk wil
men anticiperen op de toekomstige krimp
van het aantal kinderen en de speeltuinen
evenwichtiger spreiden over Heerlen. Een
besloten speeltuin moet buurtoverstijgend
zijn en voor de rest komen er openbare
speelvoorzieningen op buurtniveau.
Heerlen beschikt over 11 speeltuinen die
niet evenwichtig zijn verspreid.
>> pagina 2
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Met name in Hoensbroek bestaan
4 besloten speeltuinen en men wil dat
hier wordt nagedacht over plannen,
zoals de gemeente zo mooi zegt, over
toekomstbestendige speeltuinen en
speelvoorzieningen. Bezuinigingen spelen
hierbij een belangrijke rol maar men
geeft aan het budget voor de komende
twee jaar te handhaven. Maar 4 besloten
speeltuinen vindt men te veel dus er
moeten andere voorstellen komen.
Er komt een werkgroep onder leiding
van een externe deskundige om over
de toekomst van de speeltuinen in
Hoensbroek na te denken en voorstellen
te formuleren. In oktober wil de

wethouder Fred Gillissen zijn definitieve
plan presenteren aan de Gemeenteraad.
Uiteraard zullen wij gaan deelnemen aan
deze werkgroep om te proberen onze
prachtige speeltuin te behouden. Echter
hebben we ook uw aller hulp nodig.

Dit kan op diverse manieren:
• per brief: adres Opbraakstraat 41;
6432 BR Hoensbroek tav secretariaat
of inleveren bij de beheerders in de
speeltuin
• per mail: m.h.schreurs@home.nl

OPROEP

Wij stellen u reacties zeer op prijs.
Denk vooral mee over de toekomst
van onze speeltuin. Immers een mooie
speeltuin is niet alleen een aanwinst
voor de kinderen maar ook draagt dit
bij aan de leefbaarheid van onze buurt.
Het is mooier om naar te kijken dan
naar parkeerplaatsen.

Graag willen wij u vragen ons te laten
weten wat u van onze speeltuin vindt.
•W
 aarom vindt u dat deze speeltuin
in onze wijk moet blijven voortbestaan?
• Heeft u ideëen wat we kunnen doen
om de speeltuin te verbeteren of het
voortbestaan te onderbouwen?
Laat het ons weten.

Vindt U het ook zo’n ergernis?

Namens het bestuur van
speeltuinvereniging Maria-Gewanden
Miriam Schreurs

Het WAK ook dit jaar
weer in Hoensbroek
Op dit moment is de werkgroep
cultuur samen met andere
buurtorganisaties van Hoensbroek
hard bezig met het voorbereiden
van de tweede week van de
Amateurkunst in Hoensbroek.

Onze Afvalclusters worden vaak niet
zo gebruikt als het bedoeld is.
Op nevenstaande foto kunt u de
situatie zien op een willekeurig
moment.

Ja, er staan boetes op en als handhaving U betrapt op het illegaal
dumpen van afval kunt u de beurs
trekken:
Houdt er dus rekening mee als u iets
bij zo’n cluster neerzet!

Maria-Gewanden, een groene wijk?
Elk jaar verdwijnen bomen uit onze wijk.
De redenen daarvoor zijn divers, het kan
zijn dat bomen ziek zijn, ergens hinderlijk
staan, niet conform het bomenbeleid
geplant zijn, of uitgedund moet worden
zodat andere bomen goed kunnen
uitgroeien.
Onze stichting is sinds jaar en dag bezorgd
daarom en volgt de bomenkap zeer kritisch.
Zo zijn wij voortdurend met de gemeente
in gesprek, daardoor worden bomen

teruggeplant als dat mogelijk is.
Het kan ook zo zijn dat een boom gekapt
werd omdat hij ergens hinderlijk stond,
in dat geval laten wij op een andere
plek een boom terugplanten zodat het
bomenbestand enigszins behouden blijft.
Als er een nieuwe boom geplant wordt is
hij vanzelfsprekend lang niet zo groot als
de oude gekapte, maar ons devies is: liever
een jonge nieuwe boom voor een gekapte
boom dan helemaal geen!
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Wat is het WAK?
De Week van de Amateurkunst
is een ontmoetingsplek voor
iedereen die in amateurkunst
is geïnteresseerd, eraan doet
of graag samenwerkt met
verschillende partijen.
Het is dé week waarin het plezier
van amateurkunstbeoefening
wordt gedeeld.
Het WAK is gepland van 25
mei tot 1 juni, meer krijgt U
binnenkort van ons te horen.

Ricardo Frederiks nu officieel
jeugdstadsdichter van Heerlen
De stoere jongen
Laat je vrienden dan maar vallen,
en sla die jongen in elkaar,
Zo wordt je ooit nog eens benoemd,
Tot de stoerste van het jaar.
Trek je broek op half zeven,
En je onderbroek erbovenuit,
Doe je pet schuin, rook wat wiet,
Gooi een steen door die oude man
zijn ruit.

Foto: Anita Hondong

Op 1 februari jl. zijn de nieuwe Heerlense
stadsdichter Amber-Helena Reisig en de
eerste jeugdstadsdichter Ricardo Frederiks
in het Cultuurhuis officieel voor de periode
van twee jaar aangesteld.
Omdat de jeugddichter van Hoensbroek is

plaatsen wij graag een gedicht van hem in
onze Buurtberichten.
Ricardo wil met zijn gedicht een kritische
noot plaatsen over jongeren die menen op
een verkeerde wijze indruk te maken op
hun leeftijdgenoten, leest U het maar eens
zelf hiernaast.

Jeugd- en jongerenwerk Alcander
Accommodatiegebonden jongerenwerk
langs. Ook ben je altijd welkom om even
te komen kijken, een praatje te maken of
iets te vragen. Jongerencentrum the Max
is the vinden op de kastanjelaan 140a in
Hoensbroek

Zoen iedere meid
die je wat langer aankijkt,
Zet in je Facebookstatus al je pijn,
Maar ga me nou alsjeblieft
niet vertellen,
Dat je alleen maar probeert om jezelf
te zijn.

© Ricardo Frederiks

media. Wil jij weten wat er te doen is, iets
vragen of gezellig meekletsen? Je kunt hier
ook fotos van activiteiten vinden, onze
contactgegevens en gewoon van alles op de
hoogte blijven!
Hyves; www.themax.hyves.nl
Facebook; www.facebook.com/themax.jc.alc
Twitter: @themax-jc-alc

Ook kun je altijd even contact opnemen
via email of telefoon met Kim Creugers:
social media
kcreugers@alcander.nl
The Max is te vinden op verschillende social 045-5231363
Dag

Disco de Koffiepot Hoensbroek

Vrijdag 29 Maart Vrijdag 27 September
Vrijdag 26 April Vrijdag 25 Oktober
Vrijdag 31 Mei Vrijdag 29 November
In Juli en Augustus geen disco

Openingstijden the max
In jongerencentrum the max is op de
nevenstaande dagen/tijden activiteit.
Is er wat voor jou bij, kom dan gerust eens

Tijd

Doelgroep

maandag

Activiteit

15,00-17,00 Groep 5 t//m 8 Huiswerkgroep
16,00-18,00 10-14 jaar
hapjes maken/bakken
19,00-22,00 14-18 jaar
inloop met activiteit
dinsdag				
19,00-22,00 14-18 jaar
inloop met activiteit
woensdag 15,00-18,00 10-14 jaar
tienermiddag
19,00-22,00 14-18 jaar
inloop met activiteit
donderdag 15,30-18,00 10-14 jaar
samen tafelen
			
(beperkt aantal plaatsen)
19,00-22,00 14-18 jaar
inloop met activiteit
19,30-20,30 10-18 jaar
vechtsport workshops
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Kosten
0
0
0
0
0
0
0
1		
0
1,5

Informatie- & Adviespunt

Wegwijs naar de juiste hulpverlener of instantie
Iedereen heeft wel eens een vraag of
probleem, zonder dat duidelijk is welke
organisatie hulp, ondersteuning of
advies kan geven.
Bij het Informatie- & Adviespunt van
Alcander wijzen wij u graag de weg.
Gratis!

Wat kunnen wij voor u doen?
Bij het Informatie- & Adviespunt werken
vrijwillige medewerkers die onafhankelijk
informatie en advies geven. Zij bieden
geen kant-en-klare oplossingen, maar
helpen u met zoeken naar hulpverleners
of instellingen die u het beste met een
probleem kunnen helpen.
Als u naar één van onze informatiepunten
komt, ontvangt u in een persoonlijk
gesprek de gevraagde informatie.

klachten?
Het kan voorkomen dat u niet tevreden
bent over onze dienstverlening. In dat
geval kunt u uw klacht eerst bespreken
met de medewerker van het Adviespunt.
Biedt dit geen oplossing, dan kunt u
contact opnemen met de manager van het
Informatie- & Adviespunt

Waarom doen wij dit?
De samenleving is erg ingewikkeld
geworden. Waar kun je terecht met welke
vragen? Wie kan welke problemen oplossen?

Wie kan er bij het
Informatie- & Adviespunt terecht?
Het Informatie- & Adviespunt is er is
er voor álle inwoners van de gemeente
Heerlen. Wij stellen geen enkele
voorwaarde, dus iedereen is van harte
welkom.
Vragen waarmee u bij ons terecht kunt
zijn bijvoorbeeld:
• Ik heb een Persoonsgebonden Budget.
Bij wie kan ik hulp vragen?
• Ik wil graag een cursus opvoeding
volgen. Waar kan ik terecht?
• Ik kan de trap niet meer op om boven te
slapen. Welke instantie kan mij helpen?

Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende
regelingen en instellingen, dat u soms door
de bomen het bos niet meer ziet.
Het kan dan voorkomen dat u niet de hulp
of informatie krijgt, die u nodig heeft om
uw probleem op te lossen.
Daarom wijzen wij u de weg naar
personen of instanties die kunnen helpen,
ondersteunen of adviseren.

Vertrouwd en veilig
overleg met anderen
De vrijwillige medewerkers van het
Informatie- & Adviespunt maken gebruik
van diverse informatiebronnen. Het is
mogelijk dat wij niet direct een antwoord
op uw vraag hebben en dat overleg met een
beroepskracht van Alcander nodig is.
Dit gebeurt alleen als u daarvoor
toestemming geeft. Onze medewerkers
hebben een geheimhoudingsplicht en gaan
zeer zorgvuldig met uw privacy om.

Monumentenstatus voormalig
gemeentehuis Hoensbroek
Het College stemt in met het aanwijzen
van de voorgevel van het voormalige
gemeentehuis Hoensbroek als gemeentelijk
monument. Daarmee wordt in ieder geval
sloop voorkomen, wat de plannen ook
worden voor het historische pand.

belangrijk stukje geschiedenis. Sommigen
gingen er als kind naar de basisschool
en weer anderen werkten er later in het
gemeentehuis. Belangrijk om dit stukje
Hoensbroekse identiteit te behouden als
herkenningspunt in Hoensbroek.

Het College vindt de architectonische opzet
en detaillering van de voorgevel van grote
monumentale waarde. Daarbij is het pand
voor heel veel bewoners uit Hoensbroek een

De plannen voor herbestemming van het
voormalige gemeentehuis waren al heel ver
toen projectontwikkelaar Welling failliet
ging. Er zou een aantal zorgverleners
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Hoe kunt u ons bereiken?
Het Informatie- & Adviespunt is gevestigd
op verschillende locaties in de gemeente
Heerlen. U hoeft geen afspraak te
maken voor een bezoek aan een van
onze adviespunten. De openingtijden en
locaties vindt u op www.alcander.nl
U kunt ons natuurlijk ook bellen of
e-mailen als u meer informatie wilt of
niet naar één van onze locaties toe kunt
komen.
Telefoon: (045) 560 25 25
E-mail: info.en.advies@alcander.nl
kijk ook eens op www.alcander.nl

geclusterd worden in het pand. De huidige
eigenaar, Rabobank Nederland, bekijkt
nu in hoeverre het mogelijk is om een
doorstart van de plannen te maken voor het
zorginitiatief. De gemeente hoopt dat het
goed komt met de plannen. Sloop van het
historische pand is dank zij het besluit in
ieder geval van de baan.

ANALYSE KASTEELBUURT
Naar aanleiding van een opdracht
om een analyse te maken die ik heb
gekregen tijdens mijn stage, heb ik mijn
vizier gericht op de Kasteelbuurt.
Deze buurt is gelegen in het mooie
Maria-Gewanden-Terschuren in
Hoensbroek.
Vanwege mijn betrokkenheid in onder
andere stadsdeeloverleggen samen
met Anne Schutte, Vivianne Franssen
(Alcander), Eugene Hodes en Geert
Hendrickx (gemeente Heerlen) met
de Kasteelbuurt, is mijn keuze daarop
gebaseerd. Zo heb ik de ontwikkeling
meegekregen naar de buurtbarbeque,
hoe deze is verlopen, het vervolgtraject
op de buurtbarbeque en de gevoerde
“Kasteelgesprekken” waaraan ik zelf ook
heb deelgenomen.
Met alle eerlijkheid kan ik zeggen dat ik
door deze gebeurtenissen een algemeen
gedegen beeld heb gekregen van de
Kasteelbuurt. Wat mij goed doet is om te
zien dat er zoveel kansen in deze buurt
liggen zoals het gevoel van saamhorigheid
onder de buurtbewoners en de sterke
mentaliteit om de handen uit de mouwen
te steken. Net als in iedere buurt heersen
er natuurlijk ook ontevredenheden en
meningsverschillen, het is helaas (of
gelukkig?) geen “Wonderland”, en daardoor
een prima buurt in mijn optiek.

Van de voorgenoemde kansen heeft de
Kasteelbuurt de vruchten al kunnen
plukken zoals het geweldige initiatief dat
getoond wordt in het Wingerdhuis, evenals
de opschoonactie van de buurt door de
buurtbewoners en de overwegend warme
welkomen die wij hebben gekregen tijdens
de Kasteelgesprekken. Dit toont deste meer
dat men goed gezind is en betrokkenheid
voelt met de eigen buurt.
In de analyse die ik heb gemaakt
komen verschillende zaken aan bod. Zo
blik ik in mijn orientatie terug op het
ontstaan en de geschiedenis van de
Kasteelbuurt. Ik heb onderzoek gedaan
in het stadsarchief Rijckheyt naar de
geschiedenis, ben in contact geweest
met de Heemkundevereniging en heb
het boekje “Mariagewanden-Terschuren”
gekocht, tijdens mijn gesprekken met
buurtbewoners gericht gevraagd naar hun
kennis van de geschiedenis, op de website
van Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
(SBMG) informatie op gezocht, met dezelfde
stichting contact onderhouden ten gunste
van de analyse en een interview gehouden
met Ria van Leijenhorst.
Naast de geschiedenis heb ik ook
gekeken naar actuele gegevens. Via
de Parkstadmonitor heb ik statistische
gegevens opgezocht die gerelateerd zijn
aan het 8 fasen model. Dit model brengt 8
leefgebieden in beeld waarin de Westerse
mens zich bevindt. Deze zijn huisvesting,

Herinrichting Centrum Hoensbroek
Dit jaar wordt begonnen met de
herinrichting van de openbare ruimte
in het centrum, zodat dit netjes en
vooral ook weer gezellig wordt.
Die aanpak begint in de Kouvenderstraat.
Uiterlijk in oktober 2013 kunnen we
genieten van een mooie vernieuwde
Kouvenderstraat.
Begin 2013 starten Enexis en WML de
vervanging van hun gas- en waterleidingen. Als het weer deze winter
niet buitensporig tegenwerkt, zijn deze
werkzaamheden in april klaar.
Na de Braderie in mei gaan de nutsbedrijven verder in omliggende straten.
Vanaf juni zullen we starten met de
herinrichting van de straat zelf.
De combinatie van deze werkzaamheden
was helaas niet mogelijk.

De Kouvenderstraat is de eerste straat van
het centrum die een nieuwe inrichting
krijgt. De Markt, Hoofdstraat en
Gebrookerplein staan gepland voor 2014
en 2015.
Aanpak Kouvenderstraat
Voor de overige straten die kort bij het
kernwinkelgebied liggen, is nog geen
planning gemaakt. Dat hangt af van
de voortgang van de eerder genoemde
straten.
Overlast
Tijdens het werk proberen we de overlast
voor ondernemers, bewoners en bezoekers
zo veel mogelijk te beperken. Daarom
spreken we bijvoorbeeld met de aannemer
af dat de straat schoon en opgeruimd
wordt achtergelaten in de periode dat in
verband met vakanties niet wordt gewerkt.
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financien, sociaal functioneren, psychisch
functioneren, zingeving, lichamelijk
functioneren, praktisch functioneren
en dagbesteding. De kansen in de wijk
heb ik opgenomen in de actualiteit
van de Kasteelbuurt en heb gekeken
naar het Wingerdhuis, SBMG en de
Kasteelgesprekken.
Om tot de conclusie en aanbevelingen te
komen heb ik gebruik gemaakt van een
SWOT analyse. Deze concentreert zich op
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen
binnen de buurt.
Tenslotte heb ik mijn aanbevelingen
verbonden aan de stadsdeelvisie
“Os Gebrook”. Hierin staat de strategische
visie vanuit de gemeente Heerlen en
zorgt uiteindelijk voor de ruggegraat en
creeert draagvlak voor de ideeen die ik heb
omschreven.
Zonder te lang van stof te worden wil ik
graag iedereen in de Kasteelbuurt de
gelegenheid geven om kennis te nemen
van deze analyse. Ik ben dan ook in de
gelegenheid gesteld om dat tijdens de
komende bewonersavond in het
Wingerdhuis te doen. Alle mensen in
de Kasteelbuurt krijgen daarvoor een
uitnodiging.
Jordy Jennen,
Stagiaire opbouwwerk Alcander

Het ontwerp van de nieuwe inrichting
werd tijdens de informatiebijeenkomst van
3 oktober in 2012 besproken.
Enkele bezoekers waren bezorgd
over de veiligheid van mindervalide
mensen. Daarom heeft de ontwerper het
straatmeubilair op één lijn geplaatst,
zodat dit voor mensen minder riskant is.
Bovendien wordt bij het polijsten van
de natuursteen rekening gehouden met
gladheid.
Op deze manier hopen we de periode
van overlast zo goed mogelijk door te
komen om daarna te kunnen genieten
van een nog aantrekkelijker centrum van
Hoensbroek.
Nadere informatie
Heeft u naar aanleiding van dit artikel
nog vragen? Mail uw vraag dan naar
OsGebrook@heerlen.nl of volg
ons op Twitter via @OsGebrook.

Hoensbroek viert groot
‘Koninginnedagfestival’
op 30 april!
Groot feest op de markt in Hoensbroek
tijdens laatste échte Koninginnedag in
Nederland

jaar) strijden lokale vocalisten voor die
felbegeerde titel ‘The Voice of Gebrook’!
Afgelopen jaar won de 11 jarige Lindsay
Römkens die onlangs nog te zien was in
The Voice Kids bij RTL4. Ook zij zal de 30e
act de presence komen geven op de markt
in Hoensbroek.
Kan jij zingen, heb je een muziekband
zonder stem en ben je 30 april
beschikbaar? Geef je dan snel op via
info@oranjefestivalgebrook.nl.
Rondom het podium vinden er weer
allerlei activiteiten plaats, zo is er vanaf
dit jaar een grote kinderrommelmarkt
waarbij kinderen hun overtollige
speelgoed of andere spulletjes kunnen
verkopen. Wil jij je eigen kraampje hebben
tijdens het Oranje Festival Gebrook?
Geef je dan nu snel op via secretaris@
oranjefestivalgebrook.nl want er zijn maar
maximaal 40 kramen beschikbaar!

Op 30 april vind op de markt de 2e editie
plaats van het Oranje Festival Gebrook;
hét koninginnedagfestival van Hoensbroek
met als doelgroep jongeren van 14 tot
24 jaar. Ondanks de kroning van prins
Willem Alexander die tevens op 30 april
plaatsvindt heeft de organisatie besloten
om toch de festiviteiten door te laten
gaan. Dit betekent dat er weer een gratis
spetterend feest plaatsvindt waar heel
Hoensbroek voor is uitgenodigd!

Nieuw dit jaar is de “HAPPYRENT KIDS
CORNER”, een speciale hoek voor de
kleinere bezoekers van het Oranje Festival
Gebrook met o.a. een groot springkussen
en gratis oranje suikerspinnen!

Fabrizio, Def Rhymz, dansact 'No
Escape XXL' en meer!
Centraal op de markt komt weer een groot
podium te staan met dit jaar optredens van
o.a. de bekende zanger Fabrizio, rapper
en feestbeest Def Rhymz, de bijzondere
dansact No Escape XXL die vorig jaar
nog 2e werd bij Holland’s Got Talent,
diverse dansdemonstraties, workshops,
live bands en een super spectaculaire
jongleeract van Simon á Campo (5 voudig
Nederlands kampioen jongleren).

Enkele weken voorafgaand aan het
Oranje Festival Gebrook verspreidt de
organisatie een speciale ‘Gazette’ door
heel Hoensbroek met extra informatie én
het gehele programma voor die dag. Voor
meer informatie kan je nu al kijken op onze
website www.oranjefestivalgebrook.nl

‘the Voice of Gebrook’
Ook zal dit jaar weer ‘the Voice of
Gebrook’ plaatsvinden, dé zoektocht naar
lokaal zangtalent. In twee categorieen
(jeugd tot 18 jaar en volwassen vanaf 18

Weesfietsen weg
na vier weken in
de Geerstraat en
Parallelweg
Het weesfietsenbeleid van de
gemeente Heerlen gaat ook gelden
voor de fietsklemmen aan de
Geerstraat en de Parallelweg.

Fietsen die langer dan vier weken op
dezelfde plaats blijven staan, worden
weggehaald. Zo blijven de rekken en
beugels beschikbaar voor mensen die
hun fiets regelmatig op deze plaatsen
neerzetten.
Fietsen die langer staan, worden niet
zomaar weggehaald. Na vier weken
hangen we eerst een waarschuwing
aan de fiets. Als die twee dagen later
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nog steeds op dezelfde plek staat,
halen we de fiets weg.
Het weesfietsenbeleid is ingevoerd
in 2010 bij het station en later ook
in de bewaakte fietsenstalling op de
Akerstraat en bij het Glaspaleis. Voor
de bouw van het Maankwartier zijn de
fietsenrekken van de stationsomgeving
verplaatst naar de Geerstraat en de
Parallelweg. Op deze manier willen we
de stallingscapaciteit op peil houden.

Verbeter de buurt

Van melding naar oplossing!
De gemeente Heerlen neemt je
meldingen bij verbeterdebuurt serieus!
Waarom werkt Verbeterdebuurt zo
goed? Omdat jij als melder centraal
staat. Na het doen van de melding
wordt je automatisch op de hoogte
gehouden van alle ontwikkelingen
rondom je melding. Ook kan de
gemeente via de reacties of e-mail
contact met je opnemen en kan je
aangeven of je het eens bent met de
afhandeling. Zo houd je dus makkelijk
bij wanneer je melding is opgelost!
Omdat je melding zichtbaar is voor
andere bezoekers van Verbeterdebuurt
werk je ook mee aan het verbeteren van
je gemeente. Iedereen kan zie welke
meldingen er gedaan worden en hoe ze
worden opgelost. Ook kunnen bezoekers
reageren of stemmen op je melding of
idee, zo wordt het makkelijker om steun
te verzamelen voor je melding of idee!

Hoe gevaarlijker, hoe duurder
Omdat te hard rijden juist in de bebouwde
kom zo gevaarlijk is, controleert de
politie scherp op snelheidsovertredingen.
Vooral op plekken met veel voetgangers
en fietsers, zoals in woonwijken, bij
scholen en in winkelstraten. Het principe
luidt ‘hoe gevaarlijker de overtreding,
des te hoger de boete’. Bij overtredingen
van meer dan 30 km per uur binnen de
bebouwde kom bepaalt de officier van
justitie het boetebedrag. Bij dergelijke
snelheidsovertredingen kun je ook je
rijbewijs kwijtraken.

Melden?

www.verbeterdebuurt.nl

Openingstijden
stadsdeelwinkel
Hoensbroek aangepast.
Sinds januari zijn de openingstijden
van onze stadsdeelwinkel aan de
Hoofdstraat 27a veranderd.
De openingstijden zijn nu:
Maandag 08:30-14:00
Woensdag 08:30-14:00
Voor welke zaken kunt u terecht bij
de stadsdeelwinkel?
Voor het doorgeven van
• verhuizing binnen de gemeente
• vestiging vanuit een andere gemeente
in Nederland of buitenland (uit het
buitenland op afspraak)
Aangifte van:
- geboorte
- overlijden

Aanvragen van:
- Paspoort
- ID-kaart
- Rijbewijs

Neem wel altijd een geldig
legitimatiebewijs mee.

Wees je bewust van je snelheid
Je snelheid bepaalt de lengte van je
remweg. Een fitte bestuurder heeft bij
normale weersomstandigheden minstens
één seconde nodig voordat hij het
rempedaal indrukt. Die reactieseconde
is cruciaal. Want hoe hoger je snelheid,
des te meer meters je in die tijd aflegt.
De techniek van auto's is de laatste jaren
verbeterd, maar die reactieseconde blijft
gelijk. Je rijdt dus heel wat meters op volle
snelheid door, voordat je überhaupt op de
rem trapt. En dan volgt nog de afstand die
je nodig hebt om de auto tot stilstand te
brengen.

Snelheid
50 km/u
55 km/u
60 km/u

Reactie
13,9 m
15,3 m
16,7 m

Remmen Totale remweg
13,8 m
27,7 m
16,7 m
32,0 m
19,8 m
36,5 m

Conclusie: bij een noodstop met 30 km per
uur sta je al stil waar je bij een snelheid
van 50 km per uur nog moet beginnen
met remmen. Voor een overstekend kind
kan dat het verschil tussen leven en dood
betekenen.

Opmerkelijke feiten
• Bij ongeveer één op de drie dodelijke
verkeersongelukken speelt te hoge
snelheid een doorslaggevende rol.
• Als iedereen zich aan de snelheidslimiet
houdt, hebben we in Nederland 25 tot
30% minder letselslachtoffers.
• Snelheidsovertredingen tot 10 à 15 km
boven de limieten van 30 en 50 km
per uur kosten binnen de bebouwde
kom jaarlijks circa tien voetgangers
en fietsers het leven. Zo’n 200 mensen
worden zwaargewond in het ziekenhuis
opgenomen.
• Bij regenachtig weer is de remweg nóg
een stuk langer. Hou daar dus rekening
mee.
• Een botsing met 50 km per uur staat
gelijk aan een val van drie verdiepingen
van een flatgebouw (10 meter).

Aantal km
boven de
limiet*

Boete binnen
de bebouwde kom
30 km-zone

Boete binnen
de bebouwde kom
50 km-zone

Boete op
provinciale
autowegen

Boete op
snelwegen

5 km
10 km
15 km
20 km

A 50,A 97,A 167,A 232,-

A 32,A 65,A 122,A 173,-

A 29,A 61,A 117,A 165,-

A 28,A 57,A 110,A 155,-

* Na correctie
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Nieuw groen voor Adelante

de gezondheid en het welbehagen van
mensen.
Planten bomen en struiken
In de loop van de herinrichting van
het parkeerterrein worden er weer
minstens 214 nieuwe bomen en struiken
teruggeplant. Bij de keuze van het
nieuwe groen wordt er o.a. gezocht
naar een boomtype dat geschikt is
als ‘laanboom’ met een kruin die een
ruime lichtinval toelaat en waarvan het
bladverlies in de herfstperiode gering is.

Binnen het kader van de nieuwbouw
en renovatieplannen van Adelante in
Hoensbroek werd in het weekend van
9 en 10 maart gestart met het kappen
van 214 bomen en struiken. Dit om de
herinrichting van het parkeerterrein
mogelijk te maken en een uiteindelijk
een nieuwe groene entree te realiseren.
De gemeente Heerlen heeft hiervoor een
kapvergunning verleend. Het kappen en
verwijderen van het bestaande groen zal

door een gespecialiseerd bedrijf worden
uitgevoerd. Hierbij zal er speciaal op
worden gelet eventuele geluidsoverlast
van zagen en versnipperen zoveel
mogelijk te beperken. Het terrein aan
de Zandbergsweg moet een uitstraling
krijgen die het best kan worden
omschreven als ‘healing environment’.
Licht, lucht, groen en ruimte zijn
daarbij de kernwoorden. Een ‘healing
environment’ heeft met zijn inrichting
en omgeving een positieve invloed op

Boekenweek 2013

Fair Trade Boek & Brunch in de bibliotheek aan de Hoofdstraat

Adelante is een zorggroep met revalidatie,
audiologie & communicatie, speciaal
onderwijs en arbeidsreïntegratie als
kernactiviteiten. Bijna 1000 gemotiveerde
professionals staan bij Adelante klaar om
volwassenen en kinderen te ondersteunen
die kampen met de gevolgen van een
ziekte, aangeboren aandoening of
ongeval. Er zijn locaties in Hoensbroek,
Valkenburg a/d Geul, Heerlen,
Maastricht, Venlo en Steijl. Daarnaast
is Adelante actief in de poliklinieken
van ziekenhuizen en in ambulante
begeleiding van onder andere scholen.
Boekenweek trakteert SCHUNCK* bestaande
en nieuwe leden van de bibliotheek op
literaire cadeautjes en organiseert zij
diverse activiteiten, zoals een lezing door
Adriaan van Dis, een cross-over festival
samen met poppodium NIEUWE NOR onder
de noemer Wo*rdfe*st en een tweetal
literaire Fair Trade-brunches.
Schunck* laat u in de boekenweek op
zondag 17 en woensdag 20 maart tijdens
een Fair Trade Boek & Brunch de smaak
proeven van andere tijden.
Ingrediënten daarvoor zijn de Max Havelaar
van Multatuli en Indische duinen van
Adriaan van Dis die onder kundige leiding
van Alexandra Menick worden besproken.
En ook de culinaire hoogstandjes van
Jeffrey Kuckelkorn van Restaurant 5.0 en
Cato catering.

20 maart 11:30 tot 14:00 uur
Schunk* organiseert een activiteit in de
bibliotheek in Hoensbroek: een Fair Trade
Boek&Brunch
Lekkere, exotische hapjes gemaakt door
Jeffrey Kuckelkorn, bij boeiende verhalen en

boekbesprekingen o.l.v. Alexandra Menick.
Zeer toegankelijk & interessant!
Van za 16 t/m zo 24 maart 2013 vindt de
78ste Boekenweek plaats. Deze heeft als
thema “Gouden tijden, zwarte bladzijden”.
Dit thema draait rondom ons bewogen
en roemrijke vaderlandse verleden. In de
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In de Boek & Brunch editie in
bibliotheek Hoensbroek tafelt u ook
onder het genot van muziek.
Op de zondageditie in SCHUNCK*
Glaspaleis kunt u over de Max Havelaar en
Indische Duinen debatteren met o.a. >>

Margriet Kousen -schrijfster en voorzitter
van 'Stichting Vrouwen laten Heerlen
glimlachen', waaronder het Olifantenproject
uit 2011- en Carola van Iersel, voormalig
cultuurambtenaar en oprichtster van 100%
Heerlen met eerlijke en duurzame projecten.
Deelnemers aan de Boek&Brunch ontvangen
voor deze gelegenheid 30% korting op de
lezing van Adriaan van Dis op vrijdag 22
maart, 20 uur in SCHUNCK* Glaspaleis
(niet in combinatie met andere acties)!

zo 17 maart
11.30 - 14.00 uur
SCHUNCK* Glaspaleis
deelname E 12,50
reserveren 045 - 577 22 25
of online reserveren
wo 20 maart
11.30 - 14.00 uur
SCHUNCK* bibliotheek Hoensbroek
deelname E 12,50
reserveren 045 - deelname E 12,50
reserveren 045 - 521 10 19
of online reserveren
De 78ste Boekenweek vindt plaats van
zaterdag 16 t/m zondag 24 maart 2013
en heeft als thema “Gouden tijden,
zwarte bladzijden”. Dit thema draait
rondom ons bewogen en roemrijke
vaderlandse verleden. Kees van Kooten
schrijft het Boekenweekgeschenk 2013.
Het verleden van de Lage Landen kent
roemrijke perioden, maar evenzovele
schaduwkanten. Het is een geschiedenis
van heldendaden en verraad, van glorieuze
gebeurtenissen en van rampspoed. In de
literatuur zijn de verschillende kanten van
de geschiedenis veelvuldig terug te vinden.
Denk aan Max Havelaar van Multatuli, Hoe
duur was de suiker? van Cynthia McLeod,
Koninkrijk vol sloppen van Auke van der
Woud, Grijs verleden van Chris van der
Heijden, 1953 van Rik Launspach en Koerier
voor Sarajevo van Tomas Ross. Om de zonen schaduwzijde van ons verleden draait
het in de Boekenweek. Om de nuances en
de dilemma’s.

Zichtbare Schakels
in Maria-Gewanden
Op de eerste vrijdag van het nieuwe
jaar wandel ik naar De Vlieger, in de
Mariagewandenstraat om daar Brigitte
Pistorius, Ger van Kreven en Henk
Ghijsen te gaan ontmoeten. Henk en
Ger ken ik al wel, want we zitten samen
in het bestuur, maar Brigitte ken ik
nog helemaal niet. Terwijl ze toch
een Zichtbare Schakel is! Ik had zelfs
nog helemaal niets gehoord over die
Zichtbare Schakels. Ben benieuwd wat
dat nu weer is.
De stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
is eind vorige eeuw opgericht door de
gemeente Heerlen. De gemeente wilde
graag dichter bij haar burgers te zijn. De
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
zet zich daarom sindsdien in voor de
belangen van de bewoners in de wijk
Maria-Gewanden.
De bestuursleden van de stichting zijn
druk in de weer maar weten natuurlijk
nog lang niet alles over de behoeften van
álle bewoners. Er zijn er die in het oog
springen, en er zijn bewoners die je bijna
nooit ziet.
Alcander, de welzijnsstichting heeft een
Quick Scan gehouden, heeft gepeild hoe
veel het bestuur weet over de buurt.
Tijdens de bespreking van de resultaten
van die Quick Scan is afgesproken dat het
bestuur rond de jaarwisseling 2012 zal
nagaan wat bij mensen in de wijk leeft.
Het eerste gesprek is met Brigitte
Pistorius, een van de ‘Zichtbare
Schakels’ in Hoensbroek (Meander).
En het is goed om kennis te maken met
elkaat want Brigitte Pistorius weet weinig
van de activiteiten van onze stichting,
en wij weten weinig van de activiteiten
van de Zichtbare Schakels. We vinden het
zinvol om signalen en informatie uit te
wisselen.
Eenzaamheid
Brigitte Pistorius geeft aan dat er veel
eenzaamheid is in onze wijk. Er zijn
mensen van wie de partner in een tehuis
is opgenomen, of is overleden, die hun
huis niet meer uit komen, maar die wel
geholpen zouden zijn met contact en
aandacht. Zij zouden hun bestaan graag
weer als zinvol ervaren. Het zou mooi zijn
als er een blijvende band zou ontstaan
tussen die mensen en onze stichting.
Sommige mensen in onze buurt ervaren
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volgens Brigitte Pistorius hun leven als
nogal zinloos, omdat ze de band met
andere mensen kwijt zijn.
Wat kunnen wij daaraan doen?
Er zijn wel dingen die we kunnen
bedenken. De stichting Buurtbeheer
Maria-Gewanden heeft een jaarprogramma
waar de inbreng van iedere buurtbewoner
welkom en zinvol is. Te denken valt
aan de activiteiten in de speeltuin, waar
mensen beslist een rol van betekenis
bij kunnen vervullen. Er zijn meer van
dergelijke initiatieven (kinderboerderij,
etc).
Senioren hebben vaak behoefte aan
gezelligheid en aan activiteiten.
De stichting Buurtbeheer MariaGewanden heeft op elke donderdagmiddag een seniorenprogramma waarbij
alle senioren uit de wijk van harte
welkom zijn. Brigitte Pistorius zal nagaan
of er vanuit Meander een presentatie kan
plaats vinden van de Zichtbare Schakel
op donderdagmiddag in de BMV, zodat
duidelijk wordt wat beide partijen voor
elkaar kunnen betekenen.
Zinvolle vrijetijdsbesteding kan ook via
deelname aan de activiteiten van de
verenigingen in onze wijk.
De stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
geeft aan dat ze contact heeft met het
verenigingsleven in de buurt (scouting,
koren, etc.). Verenigingen zijn altijd
bereid om nieuwe mensen uit de buurt te
begroeten, zijn altijd op zoek naar nieuwe
leden en naar vrijwilligers. SBMG kan
daarbij een bemiddelende rol vervullen.
Tot slot is het belangrijk om regelmatig
samen bijtijds signalen uit te wisselen,
zodat we van elkaar weten wat er leeft
en wat er beweegt, en niet pas in actie
komen als het te laat is. De Zichtbare
Schakels nemen wellicht allerlei dingen
in de wijk waar die voor onze stichting
belangrijk zijn. Zij komen op plaatsen
waar wij niet komen, en horen en zien
dingen die wij niet kunnen horen of zien.
We vinden het leuk en zinvol om met
elkaar kennis te hebben gemaakt. We
spreken af dat we contact houden, en
dat we in het voorjaar de koppen weer
bij elkaar zullen steken. We nemen
afscheid van elkaar, gaan naar huis
om een koek met boon te maken voor
Driekoningen.

speeltuinseizoen 2013
Beste buurtbewoners
Het speeltuinseizoen 2013 staat voor de deur. Uiteraard willen we
dit weer aftrappen met een leuk openingsfeest. Dit jaar staat dit
gepland op ZATERDAG 30 MAART om 13.00 uur. Het belooft weer
een spectaculair openingsfeest te worden waarbij we uiteraard
hopen op mooi weer zodat de kinderen direct kunnen genieten van
onze speeltuin.

U kunt op deze dag weer uw lidmaatschap
van onze vereniging regelen. Voor slechts
15 euro is het hele gezin weer een jaar lid
en kan naar hartelust gespeeld worden.
Maar voordat het zover is moet de speeltuin
uiteraard eerst in orde worden gemaakt.
Dit gaan wij doen op 15 en 16 maart in
samenwerking met NLDoet. De klussen
varieren van toestellen schoonmaken,
het winkeltje schoonmaken, schilderwerk,
zand scheppen, bladeren harken of een
tuintje in orde maken. Voor iedereen is er
wel iets te doen. Wil je graag een bijdrage
leveren en een dag of een paar uurtjes de
handen uit de mouwen steken zodat onze
kinderen weer plezierig kunnen spelen meld
je dan aan. Dit kan op twee manieren via
de website van www.NLDoet.nl zoek op de
postcode en je vind de twee dagen en de
aanmeldmogelijkheid. Ook kun je gewoon
even bellen met Lillie, de beheerster, om je
aan te melden tel. nr. 06-40928793
De speeltuin heeft ondertussen een eigen
website nl. www.speeltuinmariagewanden.
nl en hier kun je lezen welke activiteiten
nog gepland staan in het komende jaar.

Namens het bestuur van
speeltuinvereniging Mariagewanden
Miriam Schreurs
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NIEUW IN BUURTBERICHTEN!
De redactie heeft onze buurtgenote
Yvonne Roebroek gevraagd om een
column voor ons blad te schrijven met
daarin beschreven hoe zij op haar eigen
wijze onze wijk ervaart. Daarbij wordt
dan een foto geplaatst die zij zelf
gemaakt en uitgekozen heeft.
Wij vinden het een verrijking van ons
blad en zijn benieuwd naar haar
volgende bijdrages.
Sinds een aantal jaren woon ik in MariaGewanden en tot november 2011 kende

ik mijn eigen buurt niet. Mij werd toen
gevraagd om een fotoreportage te maken
over de wijk met zijn mooie en minder
mooie kanten. Wat mij meteen opviel is dat
de wijk erg rustig is, in tegenstelling tot de
straat waarin ik woon.
De wijk is groen, rustig en ik was meteen
gecharmeerd door de hoeveelheid paadjes
die de straten verbinden en de parkjes
met speeltoestellen die er zijn voor de
kinderen.
Jammer is wel dat ik niet op tijd op de
hoogte ben van de vele activiteiten en

feesten in de buurt omdat ik nooit het
buurtblad ontvang en dat terwijl ik toch
een brievenbus heb.
In het laatste wijkblad las ik het artikel
over de aanpak van politie over het
rijgedrag van bewoners/bezoekers van de
Kasteelbuurt. Dit probleem doet zich niet
alleen in de Kasteelbuurt voor. Kennelijk
woon ik toch in een drukke straat, namelijk
de Hoofdstraat. Er wordt hier vaak hard
gereden, dat moet een keer gigantisch
fout gaan. Ik houd mijn hart vast als er
weer een snelheidsduivel door het smalle
straatje rijdt en dat terwijl er genoeg
kinderen rondlopen. Misschien een idee
voor de politie om de camera’s die in de
straat hangen in werking te stellen?
Er is nog genoeg werk te doen in onze
buurt maar hoe dan ook, het is hier prettig
wonen!
Na ieder verhaal of gesprek sluit ik graag af
met een grapje/mopje:
hoe noem je een kleine dierentuin in
België? een zootje
Yvonne Robroek

Colofon

Informatie en Advies. Voor wie?
Het Informatie- en Adviespunt is er
voor álle inwoners van de gemeente, in
welke wijk of buurt u ook woont.
Zijn er kosten?
Nee, onze dienstverlening is geheel
gratis!
Waarom een Informatie- en
Adviespunt?
Iedereen heeft wel eens een vraag of een
probleem zonder dat duidelijk is welke
organisatie advies, ondersteuning en
hulp kan geven.
Heeft u zo’n vraag dan kunt u terecht
bij het Informatie- en Adviespunt van
Alcander.
Ons doel is het om u te informeren en
adviseren over zaken rondom wonen,
zorg, welzijn, vrijwilligerswerk enzovoort.

Onze vrijwillige medewerkers helpen u
een passend antwoord te vinden op uw
vraag.
Ook kunnen zij u verwijzen naar de juiste
instelling en/of hulpverleners.
Vanzelfsprekend gaan de medewerkers
zorgvuldig om met uw privacy en
betrachten ze geheimhouding.
Waar en wanneer kunt u ons vinden?
Locatie: Inloopcentrum ‘Etosplein’
Groen van Prinstererstraat 3 in
Meezenbroek.(aan het parkeerpleintje
langs de Kasteellaan)
Openingstijd: op donderdag van 10 uur
tot 13 uur. Ook telefonisch 7370110.
U kunt gewoon binnenlopen, de koffie
staat klaar!!
Graag tot ziens
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Buurtberichten Maria-Gewanden is
een uitgave van:
Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden
Maria-Gewandenstraat 24,
6432PC Hoensbroek
www.mariagewanden.nl
info@mariagewanden.nl
Buurtwinkel SBMG,
Gouverneur Baron van Hövellplein 19,
6432HE Hoensbroek
Redactie:
redactie.mariagewanden@gmail.com
• Jo Hermanns, Neerbraakstraat 42,
6432 BV Hoensbroek
Tel 045-5216565,
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432 BE Hoensbroek
Tel: 045-5223123,
• André Steijns Rechtstraat 8
6432 DG Hoensbroek
Tel: 06 43585611
• 11e jaargang Nr. 1
• Oplage: 2300ex
• Opmaak: André Joosten

