Hoensbroek 25 november 2019

Werkplan 2020 van de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden (SBMG) .
Het bestuur van SBMG bestaat uit een DB van 5 leden en 5 AB leden. De operationele zaken worden
verricht door 4 werkgroepen waarin telkens een AB lid zit. Deze vormen de ,,linking pin” met het
DB.
De werkgroepen zijn
1. Groen, Infrastructuur,(verkeers-)veiligheid
2. Cultuur
3. Communicatie
4. Sociaal Domein
Verder zijn er participanten die in nauw overleg met onze stichting belangen van de buurt
behartigen.
Daarnaast is er een commissaris gebouwen.

1. Groen, Infrastructuur,(verkeers-)veiligheid
De werkgroep Groen bewaakt o.a. met een jaarlijkse schouw de groene omgeving en de
verkeersveiligheid. Ze zijn de gesprekspartner van de gemeente met betrekking tot de
groenvoorziening, infrastructuur en verkeersveiligheid in de wijk. SBMG ondersteunt indien nodig
projecten zoals het Bongaardpark, het Schurenbergerpark, het park aan het Gouverneur Baron van
Hövellplein en het parkje aan het Lagervoetpad. Ze voert expliciet in overleg met de gemeente over
een herinrichting en infrastructurele zaken. Ook de geluidsoverlast van de A-76 en effecten van de
Buitenring heeft haar aandacht. Er zal aandacht zijn voor groenactiviteiten door bewoners en
overlegt met de gemeente waar een buurtdeal afgesloten kan worden.
Bongaardpark. Dit project is een onderdeel van het Gebrookerbos en sluit aan bij de in te
richten Leisure Lane. In de komende jaren zal er een rustpunt van de Leisure Lane worden ingericht.
Verder zal er een overwegslagboom geplaatst worden als referentie aan het voormalige mijnspoor.
2. Cultuur
SBMG zal haar inbreng in HAK- Hoensbroekse Amateurkunst in 2020 voortzetten en een
positionering van HAK binnen/onder viergebrook ( een samenwerking van de 4 Hoensbroekse )
buurtbeheer stichtingen ) mede verder vorm geven.
HAK heeft in 2019 een project blokfluiten op 3 basisscholen in Hoensbroek met een voorstelling
afgerond. In 2020 wordt gewerkt aan een eventueel vervolg . De Boekenbrunch wordt in 2020
voortgezet. Voor 2020 is ook een serie Brunch met muziek gepland. In dit verband wordt ook
gewerkt aan de mogelijkheid van een serie voorbesprekingen in combinatie met
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theatervoorstellingen. Bekeken wordt of bezoekers aan deze besprekingen tegen gereduceerde prijs
theatervoorstellingen kunnen bezoeken.
De fotoclub zet in 2020 haar activiteiten voort. Er is een driewekelijkse bijeenkomst.
In 2020 wordt door viergebrook gewerkt aan het voortbestaan van het Oranjefestival (nu
Koningsfeest Hoensbroek). Het festival (ENNE) met het thema circus wordt daarom verschoven naar
2021.
Er wordt naar gestreefd, op basis van kunst in de wijk, te werken naar een tussen verschillende
locaties in Maria-Gewanden roulerend kunstwerk van de gezamenlijke initiatieven van
buurtbewoners op de gebieden van fotografie, schilderen, boetseren, dichtkunst en zang.
Ook wordt er gewerkt aan het verbinden van een ‘Cultuurcoach’ aan HAK om de activiteiten te
begeleiden.
3. Communicatie
De werkgroep communicatie brengt in 2020 3 à 4 buurtberichten uit.
De groep zorgt ook voor de website, facebook en (veiligheids-) apps, ICT middelen en ICT cursussen.
Ook de traditionele middelen zoals telefoon, post en flyers worden door de groep beheerd.
4. Sociaal Domein
De werkgroep Sociaal Domein verzorgt een seniorensociëteit met een bijeenkomst per week en een
jaarprogramma.
Naast de wekelijkse bijeenkomsten worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd.
In januari 2020 wordt een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor alle buurtbewoners.
Met de basisschool de Vlieger wordt geprobeerd sociaalpedagogische / culturele activiteiten voort
te zetten.
SBMG bekijkt ook of er iets ondernomen kan worden voor kinderen en ouders die zonder ontbijt
naar school komen.
Er is in 2019 door Standby begonnen de BMV Maria-Gewanden te transformeren tot Buurtpunt.
In 2020 zullen de activiteiten van Standby vorm krijgen.
Het gebouw is inmiddels aangepast zodat de activiteiten kunnen plaatsvinden.
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Kasteelbuurt:
De Stichting Wingerdhuis brengt activiteiten in de kasteelbuurt tot stand, ondersteund door SBMG.
Daardoor is het mogelijk een goede plek te hebben voor activiteiten voor de kinderen uit de buurt.
Dit alles in samenwerking met vrijwilligers uit de buurt.
Er zijn activiteiten zoals spelen op woensdagmiddag en de zaterdagmiddag. In 2020 wordt dit
voortgezet.
In 2020 worden, evenals in voorgaande jaren, activiteiten voor kinderen georganiseerd zoals
Paasviering , vakantieactiviteiten, Halloween en een Sinterklaasviering.
SBMG heeft een initiatief genomen om het Wingerdhuis te verduurzamen, in 2020 hopen we
hiermee een start te kunnen maken.
Buurtschap Terschuren:
Onderhoud Kapelletjes:
Maandelijks onderhoud, afwisselend door elk gezin in de straat, van 2 kapelletjes.
Onderhoud Jeu de boules baan:
Wordt het hele jaar verzorgd door een vrijwilliger uit de straat. Deze organiseert tevens het jaarlijks
jeu de boules-toernooi.
Opening jeu de boules-seizoen 2020.
Dit vindt jaarlijks in het voorjaar plaats, de datum wordt nog vastgesteld.
Bridge drive 2020:
De jaarlijkse bridgedrive vindt voor de 8e keer plaats in juli 2020.
Jaarlijks diner voor de bewoners van Terschuren.
Als dank voor de inzet en het ter beschikking stellen van de woning voor de bridgedrive wordt er
jaarlijks een diner georganiseerd. Dit valt samen met de afsluiting van het jeu de boules-seizoen.
Geluidsoverlast A76:
Er is een kernteam en een werkgroep gevormd . Inmiddels is er contact geweest met Rijkswaterstaat
en zijn stukken opgevraagd .
Het geluidsprobleem treft niet alleen de Buurtschap Terschuren maar de hele wijk. In de toekomst
wordt ook gekeken naar de geluidsontwikkeling ten gevolge van het in gebruik nemen van de
Buitenring .
Whats-app:
Alle inwoners zijn in de preventie-app aangesloten.
Adoptie Afvalbak;
De geadopteerde afvalbak wordt maandelijks schoon gemaakt door de bewoners -gelijktijdig met het
onderhoud van de kapelletjes.
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Comité Juliana Bernardlaan:
Ook in 2020 worden nieuwe ideeën ontwikkeld om de participatie en het meedenken te stimuleren.
Er wordt ingezet op minimaal 3 activiteiten; een voorjaarsactiviteit (wandeling, fietstocht,
oriëntatierit, rondrit ring), het straatfeest in augustus (Kasteel, Amicitia, barbecue, koud buffet) en
mogelijk weer een kerstborrel. Inmiddels is er een goed functionerende straatapp (sociaal nieuws en
veiligheid). Het is de bedoeling om hier nog meer bewoners bij te betrekken.
Schurenbergerpark:

Voor 2030 ligt de nadruk ligt op het onderhoud. De financiële positie blijft de nodige
aandacht vragen. SBMG zal waar mogelijk activiteiten ondersteunen.
Schopla
In samenwerking met SBMG wordt een pilot voor Heerlen met het thema van de
parkeerproblematiek in Maria-Gewanden voorbereid.
De kerstbomenactie was een groot succes, bijna alle Schopla bewoners hadden de
gedoneerde kerstboom versiert. In 2020 wordt dit herhaald.
Participanten
SBMG heeft regelmatig overleg met allerlei organisaties die in de wijk actief zijn en die de
doelstelling van onze stichting ondersteunen.
a. Stichting Wingerdhuis
De Stichting Wingerdhuis vertegenwoordigt in samenwerking met SBMG de belangen van de
bewoners van de Kasteelbuurt
b. Stichting Terschuren
De Stichting Terschuren vertegenwoordigt in samenwerking met SBMG de bewoners van de buurt
Terschuren op velerlei gebieden.
c. Stichting Schopla
De Stichting Schopla vertegenwoordigt in samenwerking met SBMG de belangen van de bewoners
van de Steenkoolstraat, Opbraakstraat, Raambouwstrraat, Schudgootstraat Lampisteriestraat en
Neerbraakstraat op velerlei gebieden.
d. Comité Juliana-Bernardlaan
Het Comité Juliana Bernardlaan vertegenwoordigt in samenwerking met SBMG de belangen van de
bewoners van de Juliana-Bernardlaan op velerlei gebieden.
e. Stichting Schurenbergerpark
De Stichting Schurenbergerpark beheert in samenwerking met SBMG het terrein van de
voormalige sportvelden aan de Randweg (in samenwerking met gemeente en buurtbewoners).
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Verder zijn er participanten waarmee de stichting in nauw overleg staat
• Politie
• Handhaving
• Woonpunt
• HBVG
• Standby
• BSO Humankind
• BS De vlieger
• Alcander
• TTV
• Scouting de Stutters
• Speeltuinvereniging Maria-Gewanden
• Tuindersvereniging Jeugrubbenhof
• Aquariumvereniging
• Beweeggroep Maria-Gewanden
• Zangkoor Sing 4 joy

Commissaris gebouwen
De commissaris gebouwen is bestuurslid van het AB. Hij zorgt voor de coördinatie van de activiteiten
in het gebouw en het oplossen van knelpunten.

J. Hermanns, voorzitter.

J. Smits. penningmeester.
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