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DE STUTTERS RUIMEN
ZWERFAFVAL OP IN
HOENSBROEK
De welpen (jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar oud) van Scoutinggroep
De Stutters uit Hoensbroek hebben Hoensbroek een stukje mooier gemaakt
door samen de handen uit de mouwen te steken en zwerfafval op te
ruimen. Al het derde achtereenvolgende jaar ondernemen de welpen actie
tegen het zwerfafval en dit jaar hebben ze 8 volle vuilniszakken uit de
natuur gehaald! Ze vinden van alles; van mondkapjes tot snoeppapiertjes
en van sigarettenpeuken tot gevulde hondenpoepzakjes.

We zouden graag veel meer kinderen willen laten meedoen en meespelen
met onze acties, spellen en activiteiten maar helaas gaat dat niet omdat
we te weinig leiding hebben en er helaas kinderen moeten wachten totdat
ze met ons mee kunnen doen.

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons hierbij willen helpen!
Aanmelden of vragen kijk op www.stutters.nl of neem contact op met
info@stutters.nl. Kunnen we op je rekenen?

Voorjaar in Maria-Gewanden
de ooievaar is

weer terug bij het kasteel!
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SUCCESVOLLE BOOMPLANTDAG
IN HET SCHURENBERGER PARK
allerlaatste levensloopbomen geplant

12 maart was het weer druk in het
Schurenberger Park. Zoals gebruikelijk is
de tweede zaterdag van maart NL Doet-
dag, dus tijd om de handen uit de
mouwen te steken. Bij een aangename
temperatuur werden er die dag onder
andere 31 levensloopbomen, waaronder
honingbomen, walnootbomen, sierkersen
en beuken geplant door of voor inwoners
uit Hoensbroek. Ze herinneren de
eigenaren aan een bijzondere gebeurtenis
is hun leven.

Er bestond al enkele jaren een wachtlijst van
mensen die een levensloopboom wilden
planten in het Schurenberger Park.
Daarnaast gaf de gemeente eind vorig jaar
aan dat ze de laatste fase van het park voor
ons wilde aanleggen, een bosrand aan de
achterzijde van het terrein. We hebben toen
de koppen bij elkaar gestoken en uiteindelijk
de werkzaamheden gecombineerd.
Om deze laatste boomplantdag te realiseren
was het wel nodig om een deel van het
activiteitenterrein, het achterste gedeelte
van het park hiervoor te gebruiken.

Het park is nu wat grote groene aanplant
betreft helemaal aangelegd. Er zullen geen
adoptiebomen meer worden geplant.
Toekomstige werkzaamheden zullen bestaan
uit het onderhoud van het groen en
bijvoorbeeld het aanleggen van een kleine
omheinde vlinderoase.

“We zijn verheugd over de samenwerking
met cliënten van Stichting Philadelphia
zorg, die ons gaan helpen bij het structureel

onderhoud van het park”, aldus Jolanda
Ermers, secretaris van stichting
Schurenberger Park. “En natuurlijk zijn we
heel erg blij dat er weer vrijwilligers waren
die de boomplantdag tot een succes hebben
gemaakt.”
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Lex Nelissen
Als een huis cultuur was
was jij een landkasteel

je schorre stem stem klonk door
de ruimte

als een ruw gezongen lied

Als een plaat mocht draaien
was jij de platenmaatschappij
vanuit elke hoek aanwezig
altijd bezig aan de dag

Als een podium een huis was
was jij een theaterzaal

een avondvullend programma
dat nooit over was

Altijd was je daar
als iemand die nooit dood kon zijn.

Lex, Adieë wa
Het was fijn

© Ricardo Frederiks

Herdenkingsboom
voor Lex Nelissen
hoek Reigerstraat -
Zandbergsweg
Ter herinnering aan de op 13 november
2021 overleden Lex Nelissen, werd op
zondag 6 maart op het grasveld bij de
kruising Reigerstraat - Zandbergseweg een
rode beuk geplant.

Lex Nelissen werd in 1949 geboren in
Hoensbroek en was een bekende DJ,
eigenaar van theater Lexis in de Willemstraat
in Heerlen, directeur van het Cultuurhuis,
eigenaar van een pizzeria,
nachtburgemeester, tv-presentator en
artiest.

Vanwege zijn overlijden werd er een rode
beuk geplant; ‘omdat het een prachtige
boom is met een warme uitstraling. En
omdat rood Lex’ lievelingskleur was’, aldus
zijn vriendin Aline Ploeg. ‘Lex werd geboren
in Hoensbroekse wijk De Metten en heeft
zijn dorp altijd lief gehad. Hij sprak er zelfs
regelmatig over terug te verhuizen.’

De boom maakt deel uit van het 1000 bomen
plan van Gemeente Heerlen. Deze
klimaatbomen helpen om de effecten van
klimaatverandering te bestrijden. Bomen
helpen om plekken af te koelen, om water in
de bodem te laten doordringen en nemen
CO2 op en houden die vast. Daarnaast

hebben ze een positief effect op insecten en
vogels.

Ricardo Frederiks droeg die ochtend een
gedicht voor dat hij speciaal schreef voor
Lex.
Paul Logister zong een lied, Hans Ermers
vertelde een anekdote over de bijdrage van
Lex aan zijn muziekstuk ‘Haokeman’ en droeg
de tekst van Lex’ lied ‘Sjaatse op d’r viever’
voor. Daarna zette Aline de boom voor Lex
samen met vrienden, familie en de buurt, in
de Hoensbroekse aarde.

‘Vanaf 6 maart heeft Lex voor altijd een
plekje in de buurt van de vijver bij Kasteel
Hoensbroek, zijn favoriete plek.
Ik ben heel dankbaar dat ik naast prachtige
herinneringen aan Lex een plek krijg, waar ik
af en toe naar toe kan gaan. En ik denk dat
dat voor meer mensen geldt, die Lex
liefhebben’, aldus Aline.
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Begin januari werd voormalig
SP-fractielid Ron Meyer
benoemd tot directeur van de
alliantie Heerlen-Noord. Hij
volgt Lodewijk Asscher op die
tot december kwartiermaker was
voor het ambitieuze programma
dat ‘Heerlen-Noord’ op
sociaaleconomisch gebied naar
het landelijk gemiddelde moet
tillen.

In het gebied Heerlen-Noord
woont circa tweederde van alle
inwoners van de gemeente
Heerlen en bestrijkt ruwweg het
gebied dat ten noordwesten van
het spoor in Heerlen ligt,
inclusief de wijk Eikenderveld.
Ik sprak onlangs in het nieuwe
stadskantoor met Jos Mevis,
projectleider ‘Sociaal Veilig
Heerlen-Noord’ en Gaston
Gelissen, programmamanager
Heerlen-Noord.

Lodewijk Asscher heeft een
verkenningsfase gedaan en droeg het
stokje over aan Ron Meyer. Waar staat het
programma op dit moment eigenlijk?
Gaston: “Wat belangrijk is, is dat het
programma ondersteund wordt door een
alliantie, een samenwerkende groep van
organisaties. Zij willen ervoor zorgen dat er
kansen komen voor Heerlen-Noord en dat
achterstanden worden weggewerkt in de
komende vijfentwintig jaar. De problemen
die er zijn (lagere levensverwachting,
armoede, onveiligheid) los je niet in een
paar jaar op. Wij, zorginstellingen, gemeente

en rijksoverheid slaan daarom de handen
ineen. Wij houden elkaar vijfentwintig jaar
vast om aan die ambitieuze doelstelling te
werken. Dan gaat het dus om betere
gezondheid, goede banen, fatsoenlijke
woningen et cetera.
Die coalitie, de samenwerking tussen diverse
partijen, is nu gevormd. Zij hebben met
elkaar afgesproken dat ze vijfentwintig jaar
gezamenlijk aan de gang gaan. Op dit
moment wordt besproken wat er dan
allemaal moet gaan gebeuren, om welke
doelstellingen gaat het dan precies? En dus
ook: welke aanpak hoort daarbij, wat gaan
we de eerste jaren doen?
Ron Meyer is per 1 april directeur van het
programmabureau waarin ongeveer 8 mensen
zitten, de meeste in een deeltijdfunctie. Zij
coördineren de afzonderlijke acties van
bijvoorbeeld woningcoöperaties die panden
renoveren, of het intensiveren van
groenonderhoud door de gemeente. Jos zet
voor de gemeente acties uit om de veiligheid
te vergroten. Heel veel activiteiten dus
waarvan we op dit moment soms niet van
elkaar weten, of het gaat langs elkaar heen.
Door het samenwerken in die alliantie
kunnen we elkaar versterken en waar we
kansen zien zoeken we elkaar op, tussen
partners en binnen de gemeente.”

Welk voorwerk heeft Lodewijk Asscher
eigenlijk gedaan, waar bestond het
kwartier maken uit?
Jos: “Het belangrijkste resultaat is dat alle
noodzakelijke partijen bij elkaar zijn
gebracht en zich hebben gecommitteerd aan
een jarenlange integrale aanpak. Daar heeft
Lodewijk voor gezorgd. We staan nu aan de
vooravond van de definitieve start van het

programma. We hebben binnenkort het
eerste overleg waarin we de startstukken
klaarliggen.”

Gaston: “Er ligt dus nu een plan waarin staat
wat we willen gaan doen en waar we naar
streven. Maar er ligt ook een voorstel over
hoe we elkaar op de hoogte gaan houden en
met elkaar gaan communiceren.”

Jos: ”Vooruitlopend op het alliantie-
programma vindt de gemeente dat ze niet
kan wachten met het uitvoeren van het
programma, bijvoorbeeld met betrekking tot
de veiligheid en leefbaarheid. Daar is het
project ‘Sociaal Veilig’ voor in het leven
geroepen. Dat richt zich specifiek op het
bevorderen van veiligheid en is 1 april
gestart in de GMS-wijk (Grasbroek-.
Musschemig-Schandelen).”

Ik merk dat nogal wat mensen vragen
stellen bij waar Heerlen-Noord begint en
waar het eindigt. Hoe definieer je nu dat
fysieke gebied.
Jos: “Voor mij is Heerlen-Noord alles wat op
Heerlens grondgebied ligt aan de noordkant
van het spoor. Maar de aanpak zal
gedifferentieerd zijn. Natuurlijk wil je weten
hoe de sociale cohesie in de wijken is en
welke problemen leven er specifiek in de
wijken. Daar steken we op in.”

Gaston: ”We zien het niet als één geheel.
Heerlen-Noord is een stadsdeel met
ongeveer twintig buurten en we kijken naar
wat waar nodig is. Sommige thema’s houden
zich echter niet helemaal aan de grenzen
van een wijk of zelfs die van Heerlen. Zo
richt onze aandacht voor werkgelegenheid

Heerlen - Noord
achterstanden in wijken binnen een generatie oplossen
Interview: Hans Ermers
Luchtfoto: Driekus de Jongste
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zich natuurlijk ook buiten de grenzen van
Heerlen. De aanpak beperkt zich dus niet
alleen tot Heerlen-Noord alleen.

Je merkt dat niet iedereen in ‘Heerlen-
Noord’ zich aangesproken voelt als het
over een probleemgebied gaat….
Jos: “Uiteraard staat het gemeentebestuur
voor héél Heerlen. Overal wordt
geïnvesteerd, maar het Rijksprogramma gaat
over Heerlen-Noord.”

Het programma zal zich richten op een
aantal gebieden. Kunnen jullie die eens
wat nader belichten, waar denk je dan
aan?
Gaston: ”In feite bestaat het programma uit
vijf aandachtsgebieden: leren, werk, wonen,
veiligheid en gezondheid.
Met betrekking tot gezondheid, weten we
bijvoorbeeld dat bewoners van Heerlen-
Noord gemiddeld wat ongezonder zijn dan in
de rest van Heerlen en Parkstad. Niet omdat
de lucht daar slecht is of zo, maar omdat de
mensen daar in mindere gunstige sociaal-
economische omstandigheden leven. De
vraag is dus bijvoorbeeld hoe we er voor
kunnen zorgen dat kinderen als ze naar
school gaan daar ook huiswerk kunnen laten
maken. Of als de financiële situatie thuis
minder is waardoor er geen goed ontbijt is,
zou je kunnen denken aan wat de school
hier aan zou kunnen doen. Dus concreet is
de vraag hoe we mensen kunnen helpen
gezonder te leven. We willen ook jonge
ouders begeleiden bij hoe ze wat betreft
voeding en verzorging zo goed mogelijk
kunnen zorgen voor hun jonge kinderen.”

Ontbreekt het dan op dit moment daaraan
in de huidige sociale vangnetten; schieten
die dan nu tekort?
Gaston: “Als overheid storten we ons nogal
eens over de mensen heen. Wat we willen
achterhalen is wat de mensen zélf willen en
dan kijken we hoe we dit kunnen
faciliteren.”

Maar het kan natuurlijk zo zijn dat
mensen zelf niet weten waar het eigenlijk
aan schort om hun leven op de rit te
krijgen….
Jos: ”Klopt, maar sterker nog: uit de
hulpverlening en gezondheidszorg is bekend
dat de mensen niet meteen met de
allerbelangrijkste vraag komen. Dat betekent
dus dat je er anders naar moet kijken. Als je
alleen maar reageert op de eerste vraag die
van mensen komt, zou het wel eens zo
kunnen zijn dat je veel mist. Doorvragen is
dan van groot belang. Inwoners die in een
vicieuze cirkel zitten, verkeren nogal eens in
een netwerk van mensen die ook geen
oplossingen meer zien. Zo is ongezonde
voeding goedkoper dan gezonde voeding. Als
je weinig te besteden hebt, is de keuze voor
ongezonde voeding dus snel gemaakt.

Die neerwaartse spiraal moet je zien te
doorbreken en dat kan alleen maar door het
breed aan te pakken.”

Als je de ontwikkelingen met betrekking
tot werkgelegenheid bekijkt, zie je ook
hier in de regio veel bedrijven die zich
met logistiek bezig houden. Is dat voor de
toekomstige generatie een gunstig
perspectief?
Gaston: “Als het gaat om economische
ontwikkelingen, heb je nu bedrijven die
behoefte hebben aan personeel waar ze
moeilijk aan kunnen komen. Dat personeel
moeten ze nu van verder weg halen. Daarom
willen we ook aandacht voor opleidingen die
in deze personeelsbehoefte voorzien.
Heerlen moet een echte onderwijsstad
worden. Heerlen-Noord zit barstensvol talent
en dat moeten we zien te stimuleren en
scholieren uitdagen om dat talent in te
zetten. Zo hebben we als gemeente ook de
Bovengrondse Vak School opgericht waarin
leerlingen in een leer-werkomgeving op
diverse gebieden als groen, horeca,
schoonmaak, logistiek etc. geschoold
kunnen worden. Maar we moeten het hele
scala aan onderwijsvormen- en niveaus
verder ontwikkelen. Ook aanhaken bij
bijvoorbeeld opleidingen in Aken of
Eindhoven.”

Nu vergrijst en ontgroent Parkstad in een
behoorlijk tempo. Dat is voor werkgevers
toch niet echt een vestigingsklimaat
waarin het goed zoeken is naar personeel.
Dus je kunt jonge mensen van alle kanten
ondersteunen, maar de demografische

ontwikkelingen zijn er gewoon. Dus welk
perspectief hebben ze en waarom zouden
ze dan hier in het zuiden blijven en hier
de regio versterken?
Jos: ”Het is belangrijk dat je ongerustheid
en zorgen wegneemt bij mensen. Als ze geen
bestaanszekerheid hebben, dan zitten ze
permanent in stress waarin ze verkeerde
keuzes maken; dat is aantoonbaar. Dus
bijvoorbeeld zo’n vakschool gaat breder dan
een goede opleiding. Je let op voeding,
kleding, hoe ze zich gedragen maar ook naar
houding en gedrag. Er wordt meer aandacht
besteed aan wie je bent dan alleen de focus
op het krijgen van een baan.”

Het volgende aandachtsgebied: wonen en
ruimte… kunnen jullie dat toelichten?
Gaston: “Ook dat gaat over veel aspecten.
We willen veel woningen echt gaan
opknappen, eigenaren helpen. Daar krijgen
we subsidie van het rijk voor. We hebben 8
miljoen subsidie gekregen die we willen
besteden aan particuliere eigenaren. Die
willen we helpen om hun woning te
verduurzamen, toekomstbestendiger te
maken en dus is er uiteindelijk ook een
gunstigere energierekening. Maar het gaat
niet alleen om prettig en duurzamer wonen.
We willen ook de omgeving aanpakken:
investeren in groene initiatieven, het extra
stimuleren van burgerinitiatieven.
Verduurzamen dus ook.”
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Het rijksprogramma wordt nu langzaam
opgestart, maar er zijn vast zaken die zo
urgent zijn, dat ze acuut opgepakt moeten
worden. Zijn daar voorbeelden van?
Jos: “Ja, we kijken nu al letterlijk naar
veiligheid en leefbaarheid. We zien illegale
activiteiten en zolang je niet laat zien dat je
stopt met gedogen, dan stimuleer je ook
niemand om er het beste van te maken. We
treden nu al handhavend op door
bijvoorbeeld na te gaan of activiteiten
passen bij verleende vergunningen. Daar zijn
we op dit moment al heel actief mee bezig.
En dat wordt ook gezien; we krijgen goede
reacties uit de buurten, dus men heeft in de
gaten dat er acties worden ondernomen.

Misschien wel de belangrijkste vraag: Is
het geld voor het progamma al ter
beschikking gesteld?
Gaston: ”We hadden gehoopt dat het nieuwe
kabinet in het nieuwe regeerakkoord
Heerlen-Noord zou noemen. Dat is helaas
niet gebeurd. Maar het rijk heeft wel voor
een aantal deelgebieden geld vrijgemaakt,
denk aan bijvoorbeeld de Regiodeals. Er
staan diverse potjes geld klaar in Den Haag
en die kunnen we al benutten. Jammer is
dat die potjes met geld inderdaad allemaal
afzonderlijke potjes zijn. We hadden graag
gezien dat de overheid had gezegd: ‘hier is
één pot geld, dus maak maar een goed
integraal plan en bekijk dan hoe het geld
verdeeld moet worden over die vijf
deelgebieden. Maar dat is dus niet gebeurd.”

Dus er zijn verschillende potten geld waar
je een beroep op kunt doen. Geeft dat
voldoende vrijheid om het programma uit
te gaan werken zoals je zou willen?
Gaston: “Nou, dat had dus handiger gekund!
In Parkstad zijn we vrij goed in het
aanspreken van die potten met geld, maar
het kost altijd veel tijd en energie om te
kijken naar wat de criteria zijn en hoe de
plannen er uit moeten zien. In het

rijksprogramma zit ook het rijk zelf aan
tafel, dus we zullen ze aansporen om het
ons niet te moeilijk te maken.”
Jos: “Wat hoopgevend is, is dat die alliantie
tussen partijen is gevormd, dus we hoeven
met subsidies niet meer met verschillende
partijen rond de tafel te gaan zitten om te
kijken hoe het geld besteed wordt.

Welke rol zien jullie binnen het kader van
het programma voor buurtstichtingen in
Heerlen-Noord weggelegd?
Jos: ”In ieder geval een heel cruciale rol. Ik
chargeer een beetje, maar misschien begint
het daar wel allemaal. In elke wijk wonen
mensen die het beste met de wijk voor
hebben. Die doen dat nu al en ook al zonder
onze hulp. Ze zijn actief, organiseren
activiteiten die belangrijk zijn voor de
sociale cohesie. Maar die buurtstichtingen
zijn ook bronnen van informatie, we kunnen
niet zonder de inzet van de mensen in die
buurtstichtingen.”

Is het dan niet nodig om in het kader van
het programma de samenwerking met
buurtorganisaties te intensiveren?
Jos: ”Ik denk dat het maatwerk is. Een tijdje
geleden was ik bij het bestuur van Stichting
Buurtbeheer Maria-Gewanden, een heel
actief en betrokken bestuur, waarvan ik denk
dat jullie mij voorlopig helemaal niet nodig
hebben. In andere wijken is nog helemaal
niets en daar zijn we op dat moment
wellicht harder nodig. Hoe die samenwerking
op langere termijn uitziet, durf ik op dit
moment niet te zeggen.”
Gaston: “Het is wel belangrijk dat we over
en weer weten waar we mee bezig zijn.”

Hoe krijg je het voor mekaar dat mensen
over een paar jaar gaan zeggen: ik zie dat
er wat bereikt is?
Jos: ”Permanent overleg met de mensen in
de wijken is enorm belangrijk. Specifiek
zaken benoemen bij een informatieavond en

concrete plannen maken om het op te lossen
binnen enkele weken. Uit ervaring weet ik
dat dit werkt. We moeten ook uitleggen
waarom eventueel zaken niet gerealiseerd
kunnen worden. Ik durft te garanderen dat
als je zo’n cyclus met maatwerk voor
bewoners neerzet in de wijk, het vertrouwen
groeit.”

Het sentiment bij veel mensen in
Hoensbroek is dat ze zeggen: Hoensbroek
is in ’81 geannexeerd door Heerlen en ze
doen daar in Heerlen toch wat ze willen.
Ze zien dat er van alles gebeurt in het
centrum van Heerlen op dit moment: de
nieuwe Nor, twee nieuwe kunstwerken,
een nieuw stadskantoor, het
Maankwartier, maar in Hoensbroek
gebeurt niets. Wat gaat er in het kader
van het programma in Hoensbroek
gebeuren zodat dit sentiment kan
omslaan?
Jos: ”De dynamiek van het verleden ken ik
te weinig, maar ik ben er van overtuigd dat
in het rijksprogramma Hoensbroek zeer zeker
aan zijn trekken zal komen. De gemeente is
zich daar terdege van bewust. Een goed
voorbeeld is dat het politiebureau weer
bemand gaat worden. Daar moet voor de
zomer in ieder geval meer duidelijkheid over
bestaan.”

Wilt u meer weten over het
Rijksprogramma Heerlen-Noord, ga dan
naar: https://www.heerlen.nl/gemeente-
heerlen/routekaart-heerlen-noord.pdf

Hans Ermers
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Thema: omgaan met gedragsveranderingen bij mensen met dementie

Elk uur komen er in Nederland 5 mensen bij met dementie.
Een op de drie vrouwen krijgt dementie en een op de zeven
mannen. In Parkstad gaat het om 5500 mensen en deze aantallen
zullen naar alle waarschijnlijkheid tot 2050 verdubbelen. Op dit
moment zijn in Parkstad meer dan 8.000 naasten/mantelzorgers
betrokken bij iemand met dementie .
Tijdens het ziekteproces doen zich bij mensen met dementie
gedragsveranderingen voor. Zo kunnen ze kwaad worden zonder
duidelijk herkenbare oorzaak, verdrietig zijn en vaak
zwaarmoedig.
Ook komt het voor dat ze aanstootgevend gedrag vertonen, gaan
dwalen of de kasten leegruimen.
Maar meestal gaat het gelukkig goed.

De uitdaging zit in het omgaan met de gedragsverandering en
daarvoor is het herkennen, het begrijpen van het onbegrepen
gedrag de sleutel. En wie kan hierbij helpen?

Daar willen wij het met u over hebben.

Flora Vruggink (psycholoog) en Miriam Raets (verpleegkundige en
gedragsconsulent), beiden werkzaam bij de Cicero Zorggroep zullen ons informeren
over opmerkelijke achtergronden van gedragsveranderingen bij dementie en vragen
beantwoorden.

De bijeenkomst wordt gehouden in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum
Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen.

Aanmelden is niet noodzakelijk maar er zijn misschien nog enkele regels i.v.m.
veiligheid die we voor iedereen willen volgen zoals. mondkapje bij binnenkomst en
registratie.

De zaal is 12 april open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur starten we met het
programma. Er is natuurlijk voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en
omstreeks 21.30 uur sluiten we de avond af.

De entree, koffie en thee zijn gratis en wordt aan tafel geserveerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Lyan Senden tel.0455256777
Leon Pieters (secretaris) Quaedvlieglaan 13, 6371 HA Landgraaf
Telefoon 0613 365 008,
email: alzheimerparkstadlimburg@gmail.com

12 april 2022

Alzheimer Café
Afdeling Parkstad
Limburg

Maria-Gewanden
Door Martin v.d. Weerden, De Limburger
16 maart 2022

Deze wijk in Hoensbroek is pas 100 jaar oud.
Ondertussen is een deel van wat in snel
tempo ontstond alweer geschiedenis. In
1870 stuitte een boer, die een stuk land
pachtte van de kasteelheren van
Hoensbroek, bovenaan de Schuureikenweg
op de restanten van een grote Romeinse
boerderij. Inmiddels liggen de resten van de
eerste Romeinse villa die ooit in Nederland
werd blootgelegd weer onder een dikke
zandlaag verborgen. Maar het overgrote deel
van dit gebied bleef tot begin van de 20ste
eeuw onbewoond. Direct na de Eerste
Wereldoorlog begon hier een forse
woningbouw ten behoeve van de snel
groeiende uit vele landen afkomstige
mijnwerkersbevolking.

Don Camillo
De naam voor de wijk werd bedacht door de
energieke pastoor Otten, die gekscherend
vaak vergeleken werd met de doordravende
Don Camillo. Vanwege de levendige
Mariaverering wilde hij per se de naam Maria
in de parochienaam. Eerst werd Mariaberg
overwogen, maar het werd Maria-Gewanden.
Gewanden is een oude benaming om velden
en akkers aan te duiden.

Zwarte Madonna
Met waardevolle ondersteuning van de
Staatsmijnen werd het witte kerkje langs de
Zandbergsweg gebouwd. Op pontificale wijze
werd hier in 1949 het Mariabeeld van
Banneux binnen gehaald. Ook toen drie jaar
later de grote Poolse gemeenschap in de

Oostelijke Mijnstreek een plek zocht voor
hun Zwarte Madonna van Czestochowa, was
pastoor Otten ruimhartig. Voor dit schilderij
had hij nog wel een nis vrij in zijn kerk. Met
veel vlagvertoon en ondersteund door de
harmonie werd het schilderij van de Zwarte
Madonna afgehaald. De Polen hadden nu hun
eigen bedevaartplek en trokken er vaak in
kleurrijke klederdracht gehuld naar toe.

Hein Giesen heeft in samenwerking met
de Heemkundevereniging Hoensbroek een
schat aan informatie en vele foto’s
gebundeld in het boek De wijk Maria-
Gewanden, verkrijgbaar bij de lokale
boekhandel en via heingiesen@home.nl.
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Buurtberichten wordt gedrukt
op PEFC gecertificeerd papier
dat gemaakt is van duurzaam
verbouwd hout.

Om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen tekende wethouder Martin de Beer
onlangs, namens de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg, overeenkomsten voor een nieuwe
samenwerking met werkgevers in de sectoren Groen en Logistiek. Doel is om de grote
krapte op de arbeidsmarkt op te lossen en nieuwe kansen te creëren voor
werkzoekenden.

De (Zuid-)Limburgse arbeidsmarkt kent momenteel een enorme krapte. Het probleem is zelfs
zo groot dat bedrijven afdelingen of onderdelen (tijdelijk) moeten sluiten omdat ze geen
personeel beschikbaar hebben. Dankzij de nieuwe samenwerking met werkgevers wordt een
maatwerkaanpak ontwikkeld om inwoners in Zuid-Limburg te enthousiasmeren voor alle
mogelijkheden die er zijn. Het Leerwerkloket Zuid-Limburg is de uitvoerende organisatie van
de samenwerking.

Martin de Beer (wethouder Heerlen): “De Arbeidsmarktregio investeert in de ontwikkeling van
mensen. Zo vinden werkzoekenden een baan die bij hun past. Een baan die ook kansen voor
de toekomst biedt. Werkgevers erkennen dat belang. Ook zij willen werk maken van de
ontwikkeling van hun toekomstige werknemers. Met deze samenwerking zetten we in op het
bereiken van alle burgers in Zuid-Limburg, om hun te helpen de kansen op opleiding en werk
te grijpen.”

Brede samenwerking
De samenwerking is breed: Leerwerkloket, onderwijs, UWV, WSP’s, gemeenten, SBB en
werkgevers- en werknemersorganisaties werken samen om werkgevers en inwoners zo goed
mogelijk te ondersteunen.
De betrokken werkgevers in de sectoren Logistiek en Groen zijn bij de aftrap: Arriva Zuid-
Limburg, Abbott Vascular Netherlands, Berner Logistics, Ceva Logistics, Curfs Logistics,
Medtronic, Familiepark Mondoverde, Attender Groen, Dolmans Landscaping, Henssen en
Monsdal. Zij zetten zich niet alleen in binnen de eigen organisatie, maar zijn ook
ambassadeur voor de eigen sector. De Arbeidsmarktregio zet binnen de samenwerking
middelen en organisatiekracht in voor scholing en begeleiding.

Judith Bühler (wethouder Sittard-Geleen):
“De economie in Zuid-Limburg ondersteunen
we optimaal door samen met werkgevers te
blijven werken aan oplossingen op de
arbeidsmarkt. Dit is weer een flinke stap
vooruit.”

Werkcentrum als loket
Iedereen die zijn of haar mogelijkheden wil
verkennen kan terecht bij het Werkcentrum
(werkcentrum.nl). Daar zorgen de
samenwerkende partijen dat mensen advies
krijgen en goed zicht op alle mogelijkheden
die samen met de werkgevers worden
geboden. Die mogelijkheden zijn zeer breed:
van oriëntatieprogramma’s tot banenmarkten
én concrete instroomprogramma’s met
scholing en begeleiding. Voor iedereen, dus
ook voor mensen die in eerste instantie
wellicht niet in aanmerking denken te
komen.

Frans Bastiaens (wethouder Maastricht):
“Vanuit het Werkcentrum Zuid-Limburg
promoten we alle mogelijkheden die we
samen met werkgevers bieden en
ondersteunen we iedere inwoner die een
volgende stap wil zetten op de
arbeidsmarkt.”

KANSEN VOOR WERKZOEKENDEN
Samenwerking regio en bedrijven

Opening Speeltuin Maria-
Gewanden
Op 17 april om 13.00 uur gaat de poort
van onze speeltuin weer open!
Natuurlijk is er dan vanouds weer eieren
zoeken. Vind jij het gouden of zilveren ei?
Verder zijn er dit seizoen weer veel
activiteiten, zoals een knutselmiddag, een
spellenmiddag, een waterspellendag,
discozwemmen, rommelmarkt, bingo,
halloween en sinterklaas. Alle redenen dus
om lid te worden!
Je lidmaatschap is geldig voor alle
speeltuinen in Hoensbroek.


