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De kwaliteitsschouw 
van 19 april 2006

IN DIT NUMMER O.A.:

• Bureau Handhaving

• Ontwikkelingen in onze buurt

• Monumentale boom speeltuin 
wordt gekapt

• Onderzoek "Ouderen voor 
Ouderen"

• Jeugdwerk Tracee

• Open Dag tuindersvereniging 
'Jeugrubbenhof'

• De Katholieke Kerk in 
Hoensbroek

De eerste kwaliteitsschouw van stadsdeel Hoensbroek mocht 
plaatsvinden in Maria-Gewanden. 

bepaald is dat het de B kwaliteit had 
moeten zijn betekent dit dus werk aan 
de winkel voor de gemeente. Als de 
kwaliteit beter zou zijn hebben we geluk 
gehad. Betekent natuurlijk niet dat de 
gemeente de zaak dan gaat verslechteren. 
Zes buurtbewoners hadden de moeite 
genomen om hieraan mee te doen, bijna 
vier uur lang. Bewonderenswaardig, vooral 
omdat hieruit blijkt dat er toch nog 
enkele bewoners zijn die willen opkomen 
voor hun buurt. Chapeau namens SBMG 
met de nodige schoudereklopjes. 
En hopen dat hierdoor meerdere mensen 
zich geroepen voelen om aan dit soort 
activiteiten mee te doen. Het is per 
slot van rekening jullie buurt. Ikzelf 
(als bestuurslid) mocht helaas niet 
meedoen, ik bleef het proberen, maar 
werd telkens terecht terecht gewezen, 
dus zorgde ik dan maar voor de vrolijke 
noot in het geheel. Voorbeeldje: bezig 
zijnde bij een PTT kast met de categorie 
aanplakbiljetten werd al snel de conclusie 
getrokken: B kwaliteit (=meest gangbare 
voor veel categorieën). 
                                         zie pagina 2 >

De opzet van dit mechanisme was totaal 
verschillend van eerdere schouwen. 
In de eerste plaats zijn de plekken die 
geschouwd werden vastgesteld door 
de gemeente, met als uitgangspunt 
dat er zo veel mogelijk categorieën 
(toestand straatmeubilair, onkruid rond 
boomspiegels enz.) meegenomen werden. 
Dus werd er wel gewandeld, maar dan van 
punt A naar punt B. Gebeurde voorheen 
ook, hoor ik U denken. Klopt, maar dan 
werd alles tussen A en B meegenomen. 
Nu werden alleen de directe omgeving 
van de benoemde zeven punten bekeken: 
hoek Hermesweg-Mariagewandenstraat, 
einde Hoofdstraat (nabij Zandbergsweg), 
Marktgravenstraat (nabij grasveld), Sint 
Teunisstraat (nabij speelterrein),  hoek 
Hoofdstraat-Panhuisstraat. Doordat 
het allemaal wat uitliep door uitleg, 
discussie, wennen en vrolijke kwinkslagen 
mijnerzijds enz. doen we een week later 
nog de Houwersstraat en de Schuureik. 
Op zo’n punt werd er bijv. gekeken 
naar de staat van het straatmeubilair 
en al discussiërend bepaalde de groep 
dat het bijv. de C kwaliteit was. En als 

Koninginnedag

Helaas zijn onze Koninginnedag-
activiteiten niet door kunnen gaan .
Er waren geen vrijwilligers die ons 
wilden mee helpen. Hier door konden 
wij de veiligheid van de kinderen niet 
waarborgen. Wij hopen dat volgend jaar 
er meer draagvlak voor is om te helpen.
Zodat de kinderen toch een leuke 
morgen hebben.

Met vriendelijke groet
Inne en Katinka 
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          Even 
voorstellen...

Bureau Handhaving van de gemeente 
Heerlen is sinds februari 2005 actief in 
de Heerlense  buurten en wijken. Vanuit 
Handhaving werken de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (BOA’s) met de 
Toezichthouders aan een veilige en schone 
buurt. Zij fungeren als aanspreekpunt 
voor buurtbewoners en zijn dus herken-
baar en aanspreekbaar in de buurt aan-
wezig. Ze zijn daarmee het visitekaartje 
van de gemeente Heerlen op straat.

Toezichthouders
De Toezichthouders zijn hoofdzakelijk 
preventief aanwezig in de openbare ruimte 
tijdens het surveilleren in de wijk. Zij wijzen 
mensen op ongewenst gedrag, letten op 
gebreken in de openbare ruimte, zoals 
bijvoorbeeld illegaal gedumpt afval of 
kapotte bestrating. Daarnaast signaleren 
zij vormen van overlast en storend wan-
gedrag. Indien nodig zal de Toezichthouder 
betrokken burgers daarop aanspreken. 
Zodoende leveren de Toezichthouders een 
belangrijke bijdrage aan het veiligheids-
gevoel in de wijk.
Daarnaast is een aantal toezichthouders 
aangesteld als fiscaal ambtenaar. Deze 
Toezichthoduers zijn dan ook bevoegd om 
geparkeerde voertuigen bij betaalde par-
keerplaatsen te controleren èn te bekeuren.

Bureau Handhaving in 
de buurt

Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
(BOA’s)
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
hebben wettelijke bevoegdheden om be-
paalde strafbare feiten middels een proces-
verbaal af te doen. Verder signaleren zij 
overtredingen en zoeken strafbare feiten op. 
De BOA krijgt zodoende een steeds grotere 
rol in de handhaving in de wijken 
van Heerlen.

Surveillance
Ook de BOA’s zult u hoofdzakelijk aantref-
fen op straat tijdens de surveillance samen 
met een Toezichthouder. Surveillance in de 
gemeente Heerlen wordt te voet, per fiets, 
scooter of in de duidelijk herkenbare grijze 
Fiatbusjes, voorzien van het servicenummer 
045- 560 4000, uitgevoerd.

Er wordt onder andere gecontroleerd of 
de regels van de Algemene Plaatselijke 
Verordening  van de gemeente Heerlen 
worden nageleefd om een schone en leef-
bare omgeving te creëren en te behouden. 
Voorbeelden van zaken waar de mensen van 
Bureau Handhaving elke dag mee van doen 
hebben, zijn het verkeerd aanbieden van 
huisvuil, illegaal gedumpt afval, verkeerd 
geparkeerde auto’s en andere vormen van 
overlast.

Ontwikkelingen in onze buurt
• Door de bosachtige groenaanleg is een intensief onderhoud belangrijk. De gemeente is 

zich hiervan bewust en zet alle zeilen bij om het groen in een goede toestand te brengen 
en te houden. Soms gebeurt dit niet naar ieders tevredenheid. Indien U klachten over het 
groenonderhoud heeft gebruik dan het servicenummer van de gemeente Heerlen 045 5604000. 
Meer in een bericht verder in deze editie. 

• De geluidsoverlast van de AWACS vliegtuigen vanuit de Stichting wordt eraan gewerkt. Het 
probleem wordt aangekaart bij de Raad van State om de geluidsoverlast van de vliegtuigen te 
verminderen. 

• Het voormalige mijnspoor zal twee wekelijks van zwerfvuil gereinigd worden. 
• Sinds januari is er een betere controle en handhaving van het zwerfvuil bij de containers/

clusters 
• Het succes van het bestemmingsplan: het gebouw van Levend Water als gemeenschapshuis voor 

onze wijk is uit de gedachten van plannenmakers bij de gemeente.
• Door actieve vrijwilligers onder andere de heer en mevrouw Ubachs behoudt onze speeltuin 

Mariagewanden zijn oude bestemming, de Stichting Buurtbeheer Mariagewanden bedankt hen 
daarvoor! 

• Er wordt door Schopla hard gewerkt aan een alternatief voetbalspel dat op 10 juni a.s. in de 
speeltuin gehouden zal worden tussen de jeugd, en enkele groeperingen in onze buurt. 

• De animo om mee te denken met de buurt lijkt groter te worden, om Mariagewanden leefbaar te 
houden is het meedenken van iedereen van essentieel belang.

• Er zijn positieve contacten van de gemeente met de  Huurdersbelangenvereniging en bewoners 
in onze wijk. 

Moest ik ze toch maar weer wijzen op de 
sticker “Verboden aan te plakken”. Ander 
voorbeeldje: kinderen hadden allerlei 
troep in een boom gehangen, kennelijk 
als onderdeel van een mij onbekend 
spel, her en der lag er ook van alles dat 
als zwerfvuil gekwalifi ceerd kon worden 
in die omgeving. Eén van ons meldt: 
zwerfvuil in de boom. Lachen. Maar aan 
het einde van die schouw daar ter plekke 
was alles, maar dan ook alles opgeruimd, 
dus ook uit de boom. En dat vond ik dan 
weer de kracht van deze schouw. Je zag 
gaandeweg de verbeteringen. 
Al met al een leuke en zinvolle exercitie. 
Hieraan zouden meer buurtbewoners aan 
mee moeten doen, al is het alleen maar 
om het saamhorigheidsgevoel dat hier 
gekweekt wordt.
Dus hier weer meteen de bekende oproep: 
voelt iemand zich geroepen om een 
steentje bij te dragen om Maria-Gewanden 
te verbeteren meld het bij ons. Hoe groter 
bijv. deze groep des te meer mensen 
weten wat ze van de gemeente mogen 
verwachten en daar de gemeente ook op 
kunnen aanspreken. En dit allemaal onder 
het mom van:

we zijn al de groenste buurt 
van Heerlen, nu nog de mooiste 

en de beste. 

En daar hebben we jullie voor nodig, wij 
kunnen het niet alleen met vijf man en 
enkele goedwillende medebewoners.
En deze oproep past ook mooi bij een 
volgende idee: een  soort schouw, maar 
dan kleinschaliger in sub-buurtjes bijv. 
Huizerveld of Kasteelbuurt of noem 
maar op. Zonder gemeente, maar met 
een aantal buurtbewoners wandelend in 
hun eigen omgeving. Om zodoende de 
knelpunten, de mogelijke verbeterpunten 
boven water te krijgen. Leidraad is dan 
dit mechanisme, dus de categorieën, de 
kwaliteiten. Als er interesse voor is laat 
het ons weten.

Gerard IJkema
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!!!Help!!!
Wie wil meehelpen 

met het organiseren van 
activiteiten in 

onze buurt?

Wat is de bedoeling?
Onze gedachten gaan uit naar een of 

meerdere evenementen zoals:

• Een Idols- of 
playbackshow

• Een buurtfeest voor de 
hele wijk

• Speurtocht of dropping

• Zwerfvuilactie

• Jongerenactiviteiten

Doe mee en geef je op
Bij Ben Maes

Hoogstraat 10
Hoensbroek

Ben.maes@gmail.com

• Evenals het vorige college heeft het nieuwe college van B&W het buurtgericht werken hoog in 
het vaandel staan. 

• Door het nieuwe college is beloofd dat Hoensbroek meer aandacht zal krijgen.
• Ook in onze buurt ontkomen we niet aan een wakend oog, de eerste mast voor camerabewaking 

is geplaatst.
• De schouw nieuwe stijl heeft met medewerking van 6 buurtbewoners plaats gevonden, zie verder 

in dit blad.
• De gemeente wil op ons verzoek de snelheid beperken van het gedeelte van de Randweg dat 

binnen de gemeente Heerlen ligt. Dit zal voor veel bewoners die met hun huis of tuin aan de 
Randweg grenzen een rustigere woonomgeving creëren.

• Els Klinkers van de buurtwinkel zal in juni haar taak neerleggen, dit vinden wij een groot verlies 
voor de kasteelbuurt. Wij hopen dat zich voor deze taak een nieuwe vrijwilliger zal melden.

• De bestrating in de Kasteelbuurt is totaal vernieuwd. Nadat de bestrating in de Kasteelbuurt 
geruime tijd op de schop is gegaan en voor enige overlast heeft gezorgd ziet de buurt er nu een 
stuk vriendelijker uit.

• De speeltuin de Wingerd zal met pijn in het hart ontmanteld worden. De toestellen, die geschikt 
zijn voor een open terrein, zullen blijven staan, de overige toestellen zullen binnen de buurt 
Mariagewanden een goede bestemming vinden. Het gebouwtje op het Wingerdterrein blijft 
staan en zal een andere bestemming krijgen. Het speelterrein aan de Lampisteriestraat zal 
waarschijnlijk met enkele nieuwe toestellen uitgerust worden.

• De door ons gevraagde trapleuning Hermesweg nabij de Vlieger is geplaatst.
• Het gebied van de voormalige Deyl wordt bebouwd met een aantal aantrekkelijke woningen, 

daardoor vervalt het voetbalterreintje op dit terrein, in plaats daarvan wordt binnen de nieuwe 
bebouwing een nieuw speelterrein gecreëerd.

• De Stichting Buurtbeheer Mariagewanden werd uitgebreid met een aantal nieuwe vrijwilligers, 
te weten Jan Ubachs, Harry Hendriks en Jo Hermanns. Wij wensen ze welkom in onze stichting 
en hopen op een goede samenwerking.

• De proef met de bladkorven zal in het najaar een vervolg krijgen. Er komen dan meer kleinere 
bladkorven daar te staan waar de meeste overlast van bladeren is.

Monumentale boom in de 
speeltuin moet gekapt worden

De meer dan 100 jaar oude 
beeldbepalende populier in de 
speeltuin van Mariagewanden zal 
gekapt moeten worden omdat hij rot is.
In april werd vanwege het gevaar van 
vallende takken nog groot onderhoud 
gedaan, maar er is geen redden meer 
aan, hij zal het veld moeten ruimen.
In het najaar is zijn lot dan bezegeld 
en komen de kappers voor de laatste 

keer om hem neer te halen. Wel 
zullen er een aantal nieuwe bomen 
voor in de plaats komen die dan voor 
enige schaduw zullen zorgen voor de 
spelende kinderen. Nu hopen we dan 
maar dat deze nieuwe bomen een even 
lang leven beschoren zijn.

Op de foto ziet u hoe er aan de boom 
gewerkt wordt
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Onderzoek 
"Ouderen voor ouderen" 

Hoensbroek

Zoals u weet werd dit onderzoek 
in opdracht van de 4 stichtingen 
buurtbeheer in Hoensbroek, waaronder 
uiteraard ook de stichting Buurtbeheer 
Mariagewanden., uitgevoerd door 
Wim Kortekaas en Wilma Bröcheler, 
opbouwwerkers van Tracee. Bovendien 
was dit onderzoek alleen maar mogelijk 
door de medewerking van een hele grote 
groep vrijwilligers.

Doel van het onderzoek was inzicht te 
verkrijgen in:
• de mate waarin onder de 

Hoensbroekse 65-plussers sprake 
is van stille armoede en de invloed 
hiervan op de deelname aan 
activiteiten en voorzieningen;

• de behoefte aan seniorenhuisvesting 
en de belemmeringen, die men hierbij 
ondervindt.

Op basis van een door de gemeente 
Heerlen verstrekt adressenbestand 
zijn alle 65-plussers benaderd voor 
een interview aan de hand van een 
vragenlijst. Uiteindelijk hebben in 
totaal 1221 Hoensbroekenaren hieraan 
meegewerkt, waarvan 221 bewoners van 
de buurt Mariagewanden. 

Mariagewanden sterk vergrijsd
Hier wonen relatief meer 65-plussers dan 
in de andere buurten van het stadsdeel. 
Zoals in alle andere buurten van 
Hoensbroek is ook hier ruim de helft van 
de geënquêteerden in de leeftijd van 65 
tot en met 74 jaar. Als we het inkomen 
van de mensen uit uw buurt bekijken dan 
geeft 12,6% aan uitsluitend een AOW-
uitkering te ontvangen. Van degenen, 
die aangeven uitsluitend AOW te hebben 
geeft het merendeel aan hiermee niet 
te kunnen rondkomen. Bijna 85% van 
de deelnemers geeft aan AOW met een 
aanvulling te ontvangen. Van deze groep 
geeft bijna 17% aan hiervan niet te 
kunnen rondkomen. 

Voorzieningen in de buurt
Een kwart zegt ontevreden te zijn 
over de voorzieningen in de buurt. 
De belangrijkste knelpunten zijn het 
ontbreken van voldoende winkels, een 
postkantoor of postagentschap en het 
ontbreken van mogelijkheden voor het 
uitvoeren van seniorenactiviteiten. 
Het laatste scoort uitzonderlijk hoog ten 
opzichte van het stadsdeel.

Verhuisbehoefte
Veruit de meeste mensen geven aan 
beslist niet binnen 2 jaar te willen 
verhuizen. Maar als men toch moet 
verhuizen wil men het liefst in de eigen 
buurt blijven. Belangrijk knelpunt hierbij 
is dat heel vaak de eerdergenoemde 
voorzieningen in de buurt en geschikte 
(senioren-) woningen ontbreken.

Computer en mobiele telefoon
Meer dan de helft heeft geen computer, 
maar een klein deel hiervan (10%) wil wel 
een computercursus volgen. Heel veel 
mensen zijn in het bezit van een mobiele 
telefoon en/of een video/dvd-recorder. 
Velen gebruiken deze apparatuur ook, 
maar een groot deel van hen geeft daarbij 
aan er toch niet goed mee te kunnen 
omgaan. In het bijzonder de mobiele 
telefoon levert voor een flinke groep 
mensen de nodige problemen op. 

Sociale kontakten
In Mariagewanden geeft men meer dan 
in de andere buurten aan veel contact 
te hebben met familie en kennissen. 
En meer dan de helft zei geen lid te 
zijn van een vereniging. Uit de cijfers 
blijkt, dat er een duidelijke relatie is 
tussen het inkomen en het lid zijn van 
een vereniging. Naarmate men minder 
inkomen heeft is men minder vaak lid. 
Een belangrijk knelpunt hierbij is ook, 
dat er in deze buurt gemeenschappelijke 
voorzieningen voor ontmoeting en 

We hebben u al eerder van de voortgang van het onderzoek Ouderen voor ouderen 
via dit buurtblad op de hoogte gebracht. Inmiddels is het onderzoek afgerond en 
de resultaten zijn vastgelegd in een rapport.

De HuurdersBelangenVereniging 
Groot Hoensbroek heeft vanaf 

1 maart 2006 een eigen website. 

Er is tot op de dag van vandaag nog 
hard gewerkt door Bjorn Teeuwen 

(de webmaster) om de site zo goed 
mogelijk te kunnen presenteren.
Wij nodigen iedereen uit om een 
bezoek te brengen. Een berichtje 

achterlaten kan en voor op- of 
aanmerkingen, suggesties etc. staan 

wij ook open.

www.hbvgroothoensbroek.tk

Marion Haemers
Voorzitter/secretaris

hbv.groothoensbroek@home.nl

acti-viteiten, waaraan senioren behoefte 
hebben, ontbreken.
Wat ook opvallend is, is het feit dat 
in Mariagewanden, in tegenstelling 
tot de andere buurten, nauwelijks 
senioren lid zijn van een ouderenbond. 
Gecombineerd met het ontbreken van 
ont-moet-ingsplekken in de buurt draagt 
dit bij aan isolement en eenzaamheid. 
Een belangrijk aandachtspunt voor de 
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden!
Omdat de cijfers van het onderzoek 
aangeven dat in Mariagewanden degenen 
met uitsluitend AOW en een AOW+ tot 
maximaal E 100 problemen hebben met 
zaken als kranten- en tijd-schriften-
abonnementen, gezonde voeding, Tafeltje 
Dekje, vervoerskosten en dergelijke is 
hiervoor extra aandacht nodig.

Tot slot
U zult begrijpen, dat het bovenstaande 
slechts een zeer korte samenvatting is van 
al hetgeen uit het onderzoek naar voren 
is gekomen. Het bestuur van de stichting 
Buurtbeheer Mariagewanden gaat hiermee 
verder aan de slag. 
In de komende maanden zult u hierover 
ongetwijfeld meer vernemen. Als door het 
bovenstaande uw belangstelling gewekt 
is of als u ideeën heeft of op een andere 
manier actief wilt meedenken en/of 
-werken aan vervolgactiviteiten dan kunt 
u contact opnemen met Wilma Bröcheler, 
opbouwwerker van Tracee. Zij is te bereiken 
op het adres Hoofdstraat 11, 6431 LA 
Hoensbroek; tel.: 045 – 5230440.



Jeugdwerk Tracee
Graag willen wij u informeren over de jeugd- en tieneractiviteiten 

van Tracee binnen Mariagewanden.

Er worden verschillende jeugd-
en tienerclubs georganiseerd in 
Mariagewanden:

Speeltuin “Mariagewanden” aan de 
Schuinstraat:
Jeugdclub voor kinderen van 3 t/m 9 jaar 
op maandagmiddag van 15.00 uur tot 
16.30 uur.
De kosten voor deze middag zijn E 0,50.
Tijdens het speeltuinseizoen zullen 
we met slecht weer toch een jeugdclub 
organiseren in het gebouwtje “’t 
Zonnestraaltje”. Ook zullen we enkele 
activiteiten organiseren als de speeltuin 
geopend is, i.s.m. de beheerders van de 
speeltuin.

Speeltuin aan de Wingerdweg:
Jeugdclub voor kinderen van 3 t/m 9 jaar 
op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 
16.30 uur.
De kosten voor deze middag zijn E 0,50.
Tot aan de zomervakantie zullen we 
iedere woensdag activiteiten organiseren 
voor de kinderen, met uitzondering van 
de schoolvakanties.

Tienerclub voor kinderen van 10 t/m 14 
jaar op woensdagmiddag van 15.30 uur 
tot 17.00 uur.
De kosten voor deze middag zijn E 0,50.
Tot aan de zomervakantie zullen we 
iedere woensdag activiteiten organiseren 
voor de tieners, met uitzondering van de 
schoolvakanties.

Verlengde schooldag
Ook organiseren we in Mariagewanden 
verlengde schooldag. Dit zijn activiteiten 
waar de kinderen kennis kunnen maken 
met bijvoorbeeld streetdance, fotografie, 
schmincken, zelfverdediging, activiteiten 
die kinderen gewoonlijk niet snel zullen 
doen.
Er wordt een gastdocent(e) gevraagd 
die een aantal weken een programma 
aanbiedt waar de kinderen van 
de basisscholen zich voor kunnen 
inschrijven. Het programma wordt 
i.s.m. met de basisscholen bepaald en 
georganiseerd door Tracee. 

Op 31 mei 2006 organiseren we 
in Mariagewanden de jaarlijkse 
straatspeeldag. Op deze dag organiseren 
we straatspelletjes voor de kinderen, 
er is een ballonnenclown, een spring-

kussen, mammoetskelters en een 
suikerspinmachine en nog veel meer. 
Dit jaar is de locatie van de 
straatspeeldag in Mariagewanden: 
Mariagewandenstraat voor basisschool 
“De Vlieger” en een stukje Hermesweg. 
Meer informatie hierover volgt nog via de 
basisscholen in de wijk.

De jeugd- en tienerclubs, verlengde 
schooldag en straatspeeldag worden 
begeleid door een jeugdwerker van 
Tracee, vrijwilligers en stagiaires en 
eventueel een gastdocent.

Ook dit jaar zullen we weer 
kindervakantiewerk organiseren 
voor de kinderen van Mariagewanden. 
Het programma is nog niet precies 
bekend, maar we gaan weer diverse 
uitstapjes maken naar speeltuinen en 
pretpark. Ook zullen we een actieve 
activiteit organiseren. U ontvangt nog 
meer informatie over het definitieve 
programma van kindervakantiewerk. 
De data zijn wel al bekend, 
kindervakantiewerk zal plaats vinden in 
de week van maandag 7 augustus t/m 
11 augustus 2006.

Mocht u nog vragen hebben of interesse 
hebben in vrijwilligerswerk bij een van 
de clubjes dan kunt u altijd contact 
opnemen met:
Suzanne Schreurs
Sociaal Cultureel Werk Tracee
Hoofdstraat 11
6431 LA Hoensbroek
045- 523 04 40 / 06-122 61 574

Op zaterdag 12 augustus a.s.
houdt de tuindersvereniging 
“Jeugrubbenhof” een open dag van 
10:00 tot ongeveer 17:00 uur. 

Een “schone” gelegenheid om de 
resultaten van de hobby van een 65-tal 
enthousiastelingen in onze buurt te 
kunnen bekijken. Mogelijk het begin van 
een leuk tijdverdrijf? Ook het educatieve 
karakter wordt niet vergeten. Er zal 
voldoende kennis aanwezig zijn om alle 
vragen te beantwoorden.  
Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig: 
stop een zaadje in de grond en klaar is 
Kees. Maar als je echt biologisch, met 
respect voor alles dat groeit en bloeit, 

wilt tuinieren zal blijken dat er héél wat 
meer bij komt kijken.
Er vinden op die dag een tweetal, noem 
het, wedstrijden plaats. 
De eerste wedstrijd: de bezoekers van 
die dag bepalen welke drie tuintjes 
het mooiste zijn. De tweede wedstrijd 
is voor de bezoekers en speciaal  voor 
kinderen georganiseerd. Hierbij is de 
achterliggende gedachte dat men vaak 
niet  meer weet hoe bijv. de spinazie er 
in het “echt” uit ziet (dus niet uit het 
diepvriespak!). Vraag kinderen waar de 
melk vandaan komt en verbaas je niet 
als het antwoord is: “uit een pak”  i.p.v. 
uit de koe! Dus het is ook nog eens 
leerzaam. Er zullen een aantal gewassen 

genummerd worden en dan raden maar 
wat het is. Geen wedstrijd zonder prijzen, 
ook hier niet. Van waardebonnen tot 
groentepakket. 
Al met al een mooie gelegenheid om te 
bekijken wat er zich zoal afspeelt in de 
volkstuin in onze buurt.

“Jeuggrubbenhof” is gelegen aan 
de Randweg ter hoogte van de 
Zandbergsweg. Meer informatie over de 
vereniging op www.hier.is/jeugrubbe

Open Dag tuindersvereniging
"Jeugrubbenhof'

Jeugdwerk TraceeJeugdwerk Tracee
Graag willen wij u informeren over de jeugd- en tieneractiviteiten Graag willen wij u informeren over de jeugd- en tieneractiviteiten 

van Tracee binnen Mariagewanden.van Tracee binnen Mariagewanden.
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De Katholieke Kerk 
in Hoensbroek
Vanuit de redactie van dit blad werd mij de 
vraag gesteld om een artikel te schrijven 
aangaande de aanwezigheid van de 
katholieke Kerk in de buurt Mariagewanden. 
De gemeente Heerlen heeft de grenzen van 
deze buurt laten doorlopen tot aan de Markt 
en de Pastoorskuilenweg en daarmee een 
gedeelte erbij genomen wat oorspronkelijk 
bij de oude kern van Hoensbroek hoort. 
Het betreffende gebied hoort voor ongeveer 
60% bij de parochie Sint Jan Evangelist en 
voor 40 % bij de parochie Onze Lieve Vrouw 
Maagd der Armen.

Het belangrijkste kerkje in dit gebied is 
dan ook de Kleine Sint Janskerk aan de 
Hoofdstraat. Dit kerkje is een kostbaar 
kleinood en tegelijkertijd de bakermat van 
het christelijke leven in heel Hoensbroek. 
Ook voor de parochianen van de overige 
parochies Sint Joseph, Heilige Montfort, 
Maagd der Armen en zelfs Mariarade -Heilig 
Hart van Jezus -, is dit het meest vertrouwde 
gezicht van de katholieke Kerk in ons aller 
Hoensbroek. 
Hier worden meer dan 100 kinderen per jaar 
gedoopt, vinden bijna alle huwelijken plaats 
en ook tal van begrafenissen, wanneer het 
kleinere aantallen gelovigen betreft. Elke 
woensdag is deze kerk de hele dag door 
geopend voor stil gebed en aanbidding en 
talloze mensen hebben voor en na de weg 
naar dit oeroude Godshuis gevonden.

Sinds 1906 is naast dit -  te kleine kerkje - 
de Grote Sint Jan gebouwd, die later ook de 
dekenale kerk van Hoensbroek en omgeving 
is geworden. Op 18 maart van dit jaar 
bestond de Grote Sint Jan alweer 100 jaar en 
dat is met honderden kinderen, afkomstig 
van alle basisscholen in Hoensbroek, gevierd 
in de vorm van een Palmpasenprocessie met 
aansluitend de Heilige Mis.
Op 17 september zal dit eeuwfeest van de 
hoofdkerk in Hoensbroek groots gevierd 
worden met medewerking van bijna alle 
verenigingen die deze plaats telt. Ook hier 
zullen de kinderen van alle basisscholen 
speciaal uitgenodigd worden voor een 
historische stoet van de kerk naar het 
kasteel en zeker ook voor het ongetwijfeld 
fantastische feest op datzelfde kasteel.

Op 1 juli 1997 zijn de drie grootste parochies 
in Hoensbroek samengevoegd in een 
parochie-federatie. Dat betekend dat er 
één pastoor is voor het geheel alsmede 
één kerkbestuur. Dit geheel was toen al de 
grootste pastorale eenheid in Limburg met 
ongeveer 21.000 katholieken. Per 1 juli 2002 
is hier de kleine parochie van Onze Lieve 
Vrouw Maagd der Armen aan toegevoegd die 
rond de 2000 parochianen telt. 

Wij kunnen het ook niet zeggen, maar 
proberen het een beetje duidelijk te 
maken.
De Randweg in onze wijk Mariagewanden 
is een ander verhaal namelijk het beheer 
ervan.
De Randweg ligt op het grondgebied van 
de gemeente Heerlen, de Provincie doet 
het onderhoud aan deze weg.
En daar beginnen onze problemen.
Niemand (de Provincie of de Gemeente 
Heerlen) voelt zich verantwoordelijk voor 
het wel en wee van de aanwonenden, 
en dat zijn toch talrijke gezinnen die 
dagelijks geconfronteerd worden met 
de geluidsoverlast van het verkeer dat 
met minstens 80 km per uur hierover 
zijn weg zoekt om zo snel mogelijk het 
Hoensbroekse / Heerlense gedeelte 
achter zich te laten.
Er zijn in het verleden een aantal 
maatregelen tegen het geluid genomen 
in de vorm van een aarden wal en een 
metalen scherm.
De aarden geluidswal maakt op dit 
moment een ingezakte indruk waardoor 
de beoogde geluidsisolering niet meer 
optimaal is.
Het over een gedeelte van de Randweg 
geplaatste metalen scherm is niet 
toereikend omdat er niet aan gedacht 
is om dit geluidsscherm door te trekken 
zodat de bewoners van de appartementen 
aan het Barbarapad nu kunnen 
genieten van de geluidshinder van het 
voorbijrazende verkeer.
Daar waar ??? de bebouwde kom ??? 
volgens het plaatsnaambord begint is er 
wel sprake van een snelheidsbeperking 
naar 50 km/h. Ook hier is er sprake van 
een gedeeltelijke geluidswering in de 
vorm van een metalen scherm, je kunt je 
afvragen waarom dat hier bij een limiet 
van 50km/h nodig is.
In het gedeelte met naar 50 km/h 
verlaagde snelheid zonder geluidswering 
is er volgens de aanwonenden ook nog 
sprake van geluidsoverlast zodat wij in 
het 80 km/h gedeelte van de Randweg 
toch wel aanspraak mogen maken op 

enige ontlasting van de geluidsproductie 
in de vorm van een snelheidsbeperking 
naar 50 km/h.

Op welke manier kan de Stichting 
Buurtbeheer Mariagewanden hier een 
rol spelen?
Wij kunnen ons alleen maar sterk maken 
door bij de gemeente Heerlen aan te 
kloppen en te vragen of de gemeente 
een rol wil spelen in de bemiddeling 
ten opzichte van haar burgers om 
het leefklimaat in onze wijk naar een 
dragelijk niveau te brengen.
  
Het is niet alleen de ingezakte geluids-
wal, die een reden zou zijn voor een 
snelheidsbeperking, maar ook het 
TOTAAL ONTBREKEN van een of ander 
soort geluidswering ter hoogte van het 
Barbarapad.  Na het radicale snoeien 
van de groenvoorziening werd ook nog 
het beetje geluidsdemping door het 
groen weggehaald.

Indien er niet toe overgegaan wordt een 
snelheidsbeperking in te voeren willen 
wij nog een paar alternatieven aanhalen 
die misschien wèl voor de gemeente in 
aanmerking komen:
• Het verhogen van de geluidswal met 

uitbreiding van deze met het gebied 
ter hoogte van het Barbarapad, 

• De bestaande metalen geluidswering 
verlengen met het gebied waar de 
overlast heerst. 

• “Stil”asfalt aanbrengen 
(het gedeelte van de Randweg aan 
de Nuthse kant ging al voor) 

Het probleem moet in ieder geval niet 
afgedaan worden met de reden dat in 
de toekomst de verkeersdoorstroming 
functie van de Randweg wordt 
overgenomen door een alternatief.
Wanneer - en of - dit gerealiseerd 
zal worden is tot nu toe ook nog niet 
helemaal duidelijk en zadelt ons nog op 
met een jarenlange overlast.

Hartenkreet 
over ONZE Randweg

Waarom is er net zoals op de Koumerweg (verbindingsweg tussen Hoensbroek 
en Heerlen, 50 km/h) of de Beersdalweg (verbindingsweg autoweg en Centrum 
Heerlen, 50 km/h) of op de Esschenweg waar zelfs maar 30 km/h is toegestaan, 
op onze Randweg (verbinding tussen autosnelweg / Nuth en Brunssum) geen 
redelijke snelheidsbeperking?
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In dit grote gebied liggen liefst 8 basis-
scholen waarvan we kinderen voorbereiden 
op de Eerste Heilige Communie en het 
Heilig Vormsel en U zult begrijpen dat hier 
behoorlijk veel planning achter moet zitten. 
De hele Meimaand staat in het teken van de 
Communie en elke zondag in Mei is een van 
de 4 parochies aan de beurt voor dit feest. De 
toediening van het Heilig Vormsel is al sinds 
jaren teruggebracht tot 2 vieringen waarbij 
telkens de jongens en meisjes van een aantal 
parochies samen gevormd worden. 

Op dit moment wordt de pastorale zorg 
ingevuld door een pastoor, een kapelaan en 
een diaken. U begrijpt dat die in de verste 
verte niet in staat zijn om alles te doen wat 
er zou moeten gebeuren. Dan spreek ik niet 
eens in de eerste plaats over het opdragen 
van Heilige Missen in de weekend. Daar zijn 
er veel te veel van gezien de hoeveelheden 
mensen die eraan deelnemen. 
Nu zijn er ieder weekend 6 Heilige Missen in 
4 kerken die amper 1 km van elkaar 
verwijderd zijn.  Zo’n 500 mensen komen 
gemiddeld in een weekend naar de kerk. 
Waarvan er zo’n 300 kerken in de Grote Sint 
Jan; zo’n 150 in de Christus Koningkerk,
zo’n 50 in de Sint Josephkerk en gemiddeld 
30 in de Maagd der Armen.
De kleinste van deze 4 kerken, de Maagd 
der Armen heeft echter 400 zitplaatsen 
zodat U zich kunt voorstellen hoe dat op 
zondagmorgen uitziet. De grootste van deze 
kerken, Sint Joseph, heeft 700 zitplaatsen en 
daarvoor geldt hetzelfde.
Het probleem hier zit hem dus NIET in 
de hoeveelheid priesters, maar in de 
hoeveelheid gelovigen.

Waar hebben we wel meer mensen voor 
nodig: ziekenbezoek; huisbezoek; zorg voor 
mensen onder de armoedegrens; katechese 
(godsdienstonderricht voor kinderen en 
volwassenen); missiewerk. Dat alles is 
belangrijker dan het onderhouden van 
gebouwen. Het gaat immers op de eerste 
plaats om LEVENDE STENEN en dat bent U 
allemaal. We willen als Kerk investeren in een 
toekomst niet om alle kerkgebouwen in stand 
te houden, dat is nu al te laat voor bepaalde 
gebouwen; maar in de gemeenschap van 
mensen die nogal versnipperd en verdeeld 
bestaat en leeft. Wij willen hier als pastoraal 
team werk van maken en we hopen de 
steun van steeds meer mensen hierbij te 
ondervinden.
In ieder geval zien mijn collega’s en ik dit 
als een uitdaging en willen we graag in 
positieve zin naar de toekomst voor de Kerk 
in Hoensbroek kijken en daar onze krachten 
aan geven. 

Deze gemeenschap is meer dan de moeite 
waard; ze is kostbaar in Gods ogen.

Pastoor S.Nevelstein.  

Servicenummer gemeente Heerlen  045 5604000
Bij het servicebureau  van de dienst Openbare Werken kunt U voor veel zaken 
terecht. Het meldpunt is overdag bereikbaar tussen 7.30 en 16.00 uur en 
daarbuiten alleen voor calamiteiten. Hieronder enkele voorbeelden.

STRAATVERLICHTING, MELDING VAN STORING
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer 
van de straatverlichting. Klachten over defecte verlichting, ondeugdelijke 
verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van verlichting kunt u 
bij  het servicebureau  van de dienst Openbare Werken 045 5604000 melden. 
Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij 
storingen die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct 
onderhoud wordt gepleegd.
Soms brandt overdag openbare verlichting. De reden dat de straatverlichting 
overdag brandt, is dat Essent Lighting de lampen dan controleert en kapotte lampen 
vervangt. Dit gebeurt overdag en niet in de avonduren uit financiële overwegingen 
en vanuit arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van Essent Lighting. In de 
zomermaanden vindt eenmaal per twee maanden en in de wintermaanden eenmaal 
per maand controle plaats. 
 
VEILIGHEIDSGEVOEL
Een goede openbare verlichting creëert een prettig en veilig gevoel voor de burger. 
Zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid wordt verhoogd door genoeg 
verlichting. Samen met de gemeente Heerlen zorgt Essent Lighting voor een veilige 
en prettige omgeving waarin u zich thuis kunt voelen. 
Indien U een aanpassing van de openbare verlichting wenst, bv. meer branduren 
of meer lantaarns, kunt u een brief met dit verzoek schrijven naar: dienst Openbare 
Werken, postbus 1, 6400 AA Heerlen.

STEENMARTERS VERWIJDEREN
De steenmarter is bij de wet beschermd en mag daarom niet worden gevangen 
of gedood. De reden voor de wettelijke bescherming is dat het aantal steenmarters in 
Nederland sterk achteruit is gegaan. Ook het gebied waar de steenmarter voorkomt 
is flink kleiner geworden. De bescherming heeft effect gehad. De laatste jaren is het 
aantal steenmarters toegenomen. Ook wordt het leefgebied  van de steenmarter weer 
wat groter.

Ernstige Overlast? Bel het servicenummer 045 5604000.
Met klachten over steenmarters kunt u bij het servicebureau  van de dienst Openbare 
Werken terecht. De gemeente kan u verder helpen en kan eventueel een deskundige 
inschakelen als dat nodig is.

Wat u zelf kunt doen.
Heeft u een steenmarter in huis gehad? Probeer na te gaan door welke opening hij 
binnen is gekomen. Steenmarters kunnen door nauwe openingen kruipen. Misschien 
kunt u kieren afsluiten met hout of kippengaas, zodat de marter niet nog eens kan 
inbreken. Doe dit alleen als u zeker weet dat het dier buiten is.

Is er aan leidingen geknaagd in uw auto?
Bekijk of uw auto voortaan op een andere 
plek kan staan, als het kan in een afgesloten 
garage. De kans dat een marter de auto 
inklimt, neemt ook af als u een stuk gaas 
of een koek met ammoniak op straat onder 
de motorruimte legt. Het heeft geen zin om 
een steenmarter met veel lawaai weg te 
jagen, of om een anti-marterspray te 
gebruiken. Als de kust weer veilig is, 
komt de marter namelijk gewoon terug.
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is een uitgave van: 
de Stichting Buurtbeheer 
Mariagewanden

Redaktie Buurtberichten: 

Ben Maes, Hoogstraat 10, 
6432 BE Hoensbroek.  
Tel.: 045 5223123
Email: ben.maes@home.nl   

Jo Hermanns, 
Neerbraakstraat 42, 
6432 BV Hoensbroek.  
Tel.: 045 5216565
Email: jmghermanns@cs.com

• 4e  jaargang Nr.2  
• Verschijnt 4 keer per jaar
• Oplage: 2200ex

Opmaak: A. Joosten

Druk:
Drukkerij Welman, 
Passartweg 43, 
6421 NT Heerlen

CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als 
contactpersoon voor hun deel van de 
buurt naar het bestuur van de 
Stichting Buurtbeheer:

• Gerard IJkema, Voorstraat 18, 
6432  CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl

• Ben Maes, Hoogstraat 10, 
6432  BE  Hoensbroek, 
tel: 5223123,  emailadres: 
ben.maes@home.nl

• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216, 
6432  GL  Hoensbroek 
tel: 5233757,  emailadres: 
schoonheidssalonineke@planet.nl

• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41, 
6432  BR  Hoensbroek 
tel: 5281608,  emailadres: 
katinkabloem@home.nl

• Els Klinkers, Buurtwinkel 
Gouverneur Baron van Hövelplein 19, 
tel: 5231747, emailadres:
buurtwinkel@wanadoo.nl  

Openingstijden maandag en 
donderdag van 10-12 en woensdag 
van 14-16 uur.
Bij deze personen kunt u in eerste 
instantie met vragen of mededelingen 
over uw deel van de buurt terecht. 
Natuurlijk blijven de voorzitter en de 
secretaris het eerste aanspreekpunt 
voor zaken die de Stichting als geheel 
betreffen.
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Bezoekt u ook eens onze website: www.sbmariagewanden.nl 

BELANGRIJKE TELEFOON-
NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer  112 
(ambulance, brandweer, politie)   
Nightcare (weekendpost huisartsen) 5778844 
Dierenambulance 5708000 
Bureau slachtofferhulp 046-4203500 
CAD 5719577 
Kindertelefoon 0800-0432  
Politie (geen spoed ) 0900-8844 
Maatschappelijk werk (Tracee) 5615260 
CWI putgraaf 210 7506220 
Bureau voor rechtshulp Heerlen 5719551 
Thuiszorg Burg. V.D. Kroonstraat 20 5635483 
Beersdalweg 93 5616161 
Vrijwilligerscentrale 5602525 
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden 5233757 
Buurtwinkel Kasteelbuurt 5231747 
Ziekenhuizen:    
- atrium Heerlen  5766666 
- atrium Brunssum 5279999 
Storingsnummers:    
Essent (elektriciteit en gas)  0800-0004 
Kabel 0800-1682 of   
 0340
Water 0800-0233040 
Openbare werken 5604000 
Gemeente    
Gemeentehuis Heerlen 5605040 
Informatiecentrum 5605050 
Stadsdeelwinkel Hoensbroek 5228244 
Drugs- en tippeloverlast 5604040 
RD4 servicenummer reinigingsdienst  
Grofvuil aanmelden afvaltelefoon  5604000  
Servicebureau openbare ruimte   
Huisvesting:    
Woningstichting Hoensbroeck  5636600 
de Voorzorg 5223255 
Huurderbelangenvereniging    
Groot Hoensbroek 5227671 
Onderwijs:    
Onderwijstelefoon  0800-1608 
Openbare basisschool   
Steenkoolstraat 2  5211623 
Basisschool De Vlieger   
Hermesweg 5234400 
Peuterspeelzaal de Belhamels,   
Steenkoolstraat 2  5227150 
Peuterspeelzaal ‘t Krauwelnest,    
Schuinstraat 2a  5212800 
Parochies:    
Parochiefederatie Hoensbroek   
Hoofdstraat 83 5212518 
Pastorale nooddienst ziekenhuis Heerlen  5766666 
Huisartsen:    
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93, 5212553 
Tandartsen   
Tandheelkundig Centrum 
Hoofdstraat 358 5218076 
Geraeds Tandartspraktijk   
Baron van Hövelplein 20b 5212948 
De Mert   
Pastoorskuilenweg 3 5214673 
Fysiotherapie   
Praktijk voor Fysiotherapie   
Hoofdstraat 110 5630180 
Apotheek:    
Martens, Hoofdstraat 87,  5212214 

Meld Misdaad Anoniem
Sinds 1 januari 2004 kunt u, als inwoner 
van de regio Limburg Zuid, anoniem 
tippen op het gratis telefoonnummer 
0800-7000. Deze voorziening, Meld 
Misdaad Anoniem, biedt u een extra 
mogelijkheid om (verdacht) crimineel 
gedrag te melden. Het doel van deze 
meldlijn is het verkrijgen van informatie 
over daders en gepleegde misdrijven die 
anders niet verkregen zou zijn.

Hoe werkt M?
U kunt 7 dagen per week van 10.00 tot 
22.00 uur gratis 0800-7000 bellen. Het 
telefoontje komt binnen in een landelijk 
callcenter. De telefonist die het telefoontje 
aanneemt, kan het telefoonnummer van 
de beller niet zien. De telefonist neemt de 
melding op, vraagt zoveel mogelijk feiten 
over het delict en over de dader en geeft de 
informatie van de anonieme beller door aan 
de betreffende dienst ter plaatse. 
Dit is meestal de plaatselijke politie.

En waar is het voor bedoeld?
Meld Misdaad Anoniem kan de looptijd van 
onderzoeken in (zware) zaken verkorten 
als informatie in een vroeg stadium via de 
meldlijn binnenkomt. Inwoners kunnen 
op 0800-7000 terecht voor het melden 
van misdrijven en ernstige fraudezaken. 
De meldlijn is niet bedoeld voor situaties 
waar andere mogelijkheden voor zijn zoals: 
aangiftes, klachten, meldingen van niet 
ernstige aard of niet-spoedeisende situaties 
waarvoor men terecht kan op 0900-8844 
(lokaal tarief). Voor spoedeisende zaken 
geldt nog altijd: bel 112.

Proef een groot succes
Op 4 september 2002 is Meld Misdaad 
Anoniem als proef voor een jaar gestart in 
de politiekorpsen Amsterdam-Amstelland, 
Haaglanden, IJsselland, Twente en 
Utrecht. De proef is geslaagd, wat blijkt 
uit het aantal bruikbare en behandelbare 
meldingen en het aantal gestarte 
onderzoeken, verrichte aanhoudingen en 
inbeslagnames, die mede na de anonieme 
meldingen zijn verricht. Daarom heeft het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
(NPC) besloten Meld Misdaad Anoniem op 
1 januari 2004 in alle politieregio’s in te 
voeren.

Klik voor meer informatie
www.meldmisdaad.nl
Buiten Meld Misdaad Anoniem kunnen 
burgers (informanten) onder voorwaarden 
ook persoonlijk anonieme informatie 
over ernstige criminaliteit melden bij de 
Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van 
de politie in de regio waar men woont. U 
kunt daarvoor contact opnemen met de 
politie Limburg Zuid 0900-8844.

(gratis) 7 dagen per week 
van 10.00 tot 22.00 uur 

0800-7000
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