ACTIVITEITEN
WEER OPGESTART

BUURTSCHOUW
6 SEPTEMBER

Maria-Gewanden/Terschuren:
een heerlijke buurt om te
wonen, werken en leven.

•

Dit is onze slogan. Ben je het daar mee
eens of heb je andere gedachten over onze
wijk? Dat zouden we dan graag horen,
zodat we er aan kunnen gaan werken om
een nog betere omgeving te krijgen.

SCHILDERCLUB
De schilderclub Indigo is op iedere
dinsdagmorgen om half tien bezig
in BMV De Vlieger.
Info bij Anja Spreuwenberg,
tel.: 045 521 53 86.

Ga met ons mee tijdens de jaarlijkse
schouw op dinsdag 6 september om
14.00 uur. We verzamelen ons bij de
ingang van BS De Vlieger.
•
•

SENIORENGROEP
De senioren zijn er op de
donderdagmiddag vanaf half twee in
BMV De Vlieger.
Info bij Marianne Isenborghs,
tel. 045 522 98 99.

Bellen kan ook: 0622 681 386.
Zet het alvast in je agenda:
6 september
14.00 uur
Buurtschouw Maria-Gewanden!

•

•
•

Wat is er gerealiseerd na de
buurtschouw in 2021?
•

•
•

•
GELOOF EN VRIENDSCHAP
Geloof en Vriendschap is ook weer
begonnen, zij zijn er normaal op de
zondagmiddag in BMV De Vlieger.
Info bij Anita Pietersz,
tel. 0616 547 444.

•

•

•
•

Het plantsoen voor BS De Vlieger in
onderhoud aannemer Krinkels
(gereed).
Stronk in het gras voor BS De Vlieger
wegfrezen (gereed).
Dode boom Maria-Gewanden/
Laagstraat verwijderen (opdracht
uitgezet bij aannemer).
Plantsoen Laagstraat 1 onderhoud en
randsnoei door aannemer Krinkels:
gereed. (was aan vervanging toe).
Beuk Langstraat 14 gekapt i.v.m. BVC
(boomveiligheidscontrole, was
onveilig).
Trottoir worteldruk Langstraat 5 en 7
(gereed).
IJsvogelstraat onderhoud van de

1

BB
S)
NIEUW(

IN DIT NUMMER:

•

AQUARIUMCLUB
De Aquariumclub is er op de
vrijdagavond in BMV De Vlieger.
Info bij Jeu van der Lingen,
tel.: 045 522 31 39.

Wil je alvast reageren of heb je iets wat je
(al lang) stoort? Stuur dan een mail naar:
info@mariagewanden.nl

Slot Hillenradelaan randsnoei
(gereed).
Leidingen bij het gazon Zandbersweg
liggen er nog i.v.m. werkzaamheden
(opgelost).
Haag in de bocht Zandbergsweg lager
zetten ivm uitzicht (gereed).
Hoofdstraat/Burchtstraat en
Slotstraat 3 x oneffenheid bestrating
(opgelost).
Boompaal verwijderen Hoofdstraat
384 (afgerond).
rgang, n
Ringstraat onkruid parkeervak
jaa
u
(opgelost).
er 2
mm

KOOR SING4JOY
Sing4Joy zingt op woensdagavond
in BMV De Vlieger.
Info bij Fenny Rademakers,
tel. 0613 861 417.

border (gereed).
6 varkenssruggen verwijderen in de
vogelbuurt (gereed).

Twintigst
e

DE BEWEEGCLUB
De beweegclub is er op
maandagavond in BMV De Vlieger.
Info bij Hilde Stribos,
tel.: 0620 507 515.

Meld u aan en werk mee aan de verbetering van onze wijk!

i 2022 •
jun

De activiteiten in
BMV de Vlieger zijn weer
opgestart. En dat is goed
nieuws nadat ze
tweeëneenhalf jaar stil
lagen. Bent u vergeten
wat we zo allemaal
doen? Lees het hieronder!

- Buurtschouw
- Hub Cobbenwandeling
- Inloopbijeenkomst Leisure Lane
- Nieuw Boek Butting en Dem
- Energietoeslag
- Win een boek met de fotowedstrijd
(zie p.8)

Eerste
Hub
Cobbenwandeling

eerste langspeelplaat uitbracht (“Witse
nog koempel”) werd het eerste exemplaar
aangeboden aan de weduwe van Hub
Cobben.

Hub Cobben Prijs

Zaterdag 23 juli om 13.30 uur

Hub Cobben: wie was
dat?
Toen in de jaren ’70 de steenkolenmijnen
in rap tempo een voor een gesloten
werden, bleek al snel welk economisch en
menselijk drama zich voltrok in de
Mijnstreek. Ondanks de mooie beloften
werd deze regio terug geworpen van een
van de rijkste streken van Nederland naar
armoedegebied. De koempels, al dan niet
met ernstige gezondheidsklachten,
voelden zich aan hun lot overgelaten. De
mijnwerker Hub Cobben uit de wijk De
Slak in Hoensbroek werd toen Limburgs
Hoop In Bange Dagen. Vanuit de
Algemene Bond voor Werkers in het
Mijnbedrijf (ABWM) organiseerde hij met
een tomeloze inzet met name de actie
voor verbetering van de karige
mijnwerkerspensioenen. Hij slaagde er in
om een breed volksverzet van de grond te
krijgen met duizenden koempels, hun
familieleden, socialisten, katholieken en
vele geestelijken. Het absolute
hoogtepunt vormde de “Mars naar Den
Haag” op 18 september 1975, die 3.500
voormalige mijnwerkers op het Binnenhof
bracht. Een jaar later overleed Hub
Cobben ten gevolge van een tragisch
verkeersongeval. Bij zijn begrafenis bleek
wat hij voor de Mijnstreek betekend had.
Toen enkele maanden later Carboon de

De Hub Cobben Prijs vereert mensen of
organisaties die zich op indrukwekkende
wijze voor sociale strijd en
rechtvaardigheid hebben ingezet. Deze
Limburgse prijs is een eerbetoon aan de
historische inspirerende voorbeelden en
stimuleert de toekomstige. De prijs is
inmiddels drie keer uitgereikt.
Aanstaande september zal de prijs voor
de vierde keer uitgereikt worden. Vanaf
23 juli kunnen kandidaten voor de prijs
voorgedragen worden via de website
www.hubcobbenprijs.nl.
Om de prijs meer in de schijnwerpers te
zetten zijn dit jaar twee nieuwe
activiteiten toegevoegd:
De Hub Cobben Rede, die afgelopen
maart voor de eerste maal uitgesproken
werd in de kapel bij het
Bernardinuscollege door Renske Leijten,
het parlementslid dat vooral bekend werd
vanwege de onthullingen rond de
toeslagenaffaire.

13.30 uur start de wandeling op de
parkeerplaats voor Kasteel Hoensbroek:
Klinkertstraat 118, 6433 PB Hoensbroek.
Hier op de Klinkertstraat was het
verkeersongeval dat Hub noodlottig werd.
De wandeling van ongeveer 4 kilometer is
voor iedereen toegankelijk, ook voor
diegene die minder mobiel zijn.
Langs de voormalige mijnwerkerskolonie
De Slak en het voormalige gemeentehuis
van Hoensbroek lopen wij naar de plek
waar afgelopen oktober de straatnaam
“Hub Cobben Pad” onthuld werd. Wij
eindigen in de vlakbij gelegen
Basisschool “De Vlieger”, Maria
Gewandenstraat 24, 6432 CP Hoensbroek.
Daar wacht ons koffie/thee en koek.
Onderweg en na afloop is er voldoende
gelegenheid voor verhalen en
gedachtenuitwisseling. Kosten deelname:
vrije gave na afloop.

Hub Cobben Wandeling:
“Alleen samen kun je
wat!”
Op zaterdag 23 juli wordt dit evenement
voor de eerste keer georganiseerd. Om

Wij vinden het prettig als u zich van te
voren aanmeldt bij Martin van der
Weerden: mwvdweeerden@ziggo.nl of
06-15894406.
Vriendelijk uitnodigend:
Peter Heuperman, Wim Kortekaas, Tim
Henneman, Ron Meyer, Leo Noy en Martin
van der Weerden
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INLOOPBIJEENKOMST LEISURE LANE
Op 2 juni vond in zaal Amicitia de langverwachte inloopavond
plaats over het aan te leggen fietspad ‘Leisure Lane’.
Zoals inmiddels wel bekend, heeft Stichting Buurtbeheer Maria-

begroting, moest er geschrapt of naar
aanvullende manieren van financiering
gekeken gaan worden. Een van de zaken
waarop bezuinigd lijkt te gaan worden is de
breedte van het pad: op sommige plaatsen
van 4,5 naar 3 meter. Of dit in de toekomst
problemen gaat opleveren als buurtbewoners
of schoolgaande kinderen aan de kant

Gewanden de afgelopen jaren het voortouw genomen om de
communicatie rondom dit grote project (wat betreft het
Hoensbroekse deel) zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Meerdere oorzaken leidden er toe dat het plan, dat in 2013
startte als een geplande kwaliteitsimpuls vanuit gemeente
Heerlen voor het voormalige mijnspoor, vertraging na vertraging
opliep.
Van de redactie
Het opschalen van het project naar het
niveau van IBA en de provincie, was bij die
vertragingen een belangrijke factor. Als
gevolg daarvan was er gedurende het
ontwikkeltraject nauwelijks mogelijkheid tot
inspraak of meebeslissen over wat er in onze
wijk staat te gebeuren.
Dat er uiteindelijk werd gekozen voor een
informatiebijeenkomst was ons inziens goed
bedoeld, maar getuigt ook van weinig
mogelijkheid bieden tot werkelijke
betrokkenheid voor inwoners en
omwonenden in het bijzonder.
Burgerbetrokkenheid is immers meer dan
informeren alleen, vinden wij.
Een van de vele bezwaren en suggesties die
de afgelopen jaren door bewoners kenbaar
werden gemaakt was het feit dat de naam
‘Leisure Lane’ veel mensen totaal niets zegt;
door veel mensen werden eerder suggesties
gedaan voor een alternatieve naam. Zelfs in
Landgraaf, waar de zaak zelfs in de
gemeenteraad aan de orde kwam.
Want wat betekent ‘Leisure Lane’ nu
eigenlijk? ‘Leisure’ is de engelse term voor
‘vrije tijd’. Een ‘vrijetijdspad’ zou je het dus
kunnen noemen. In bredere zin zou je ook
kunnen zeggen dat ‘Leisure’ een gangbare
naam is voor allerlei commerciële
vrijetijdsvoorzieningen. De doelstelling van
IBA, gemeente en provincie is dus om naast
de beleving van het pad zelf, het ook een
verbindingsroute te laten zijn tussen
plekken met (commerciële)
vrijetijdsvoorzieningen.

de Brunsummer heide, Kasteel Schaesberg),
zeker een naam die past, maar waar was
mogelijkheid tot inspraak en het kunnen
meedenken van de inwoners?
Daarnaast is het ironisch dat ons kasteel,
dat nota bene op de dag van de
inloopbijeenkomst door de ANWB werd
uitgeroepen tot mooiste kasteel van
Nederland, niet aan het fietspad ligt. En dat,
terwijl er best een voor de hand liggende
alternatieve route voorhanden is. Weliswaar
worden er op enkele plaatsen routebordjes
geplaatst die de toeristen richting kasteel
moeten leiden, maar is er niet al jarenlang
een Laarvoetpad/fietspad dat bij het kasteel
uitkomt? De plannenmakers bij de provincie
hadden daar nog niet 1-2-3 aan gedacht, zo
werd ons verteld.

moeten gaan voor fietsers die voorbij willen,
zal de tijd moeten uitwijzen. De
plannenmakers zullen in ieder geval niet
meer kunnen ontkennen dat er veel signalen
zijn gegeven en suggesties gedaan over de
veiligheid.
Hoe dan ook, gezegd moet worden dat de
inloopbijeenkomst goed werd bezocht.
Daarvoor werden enkele honderden
nieuwsbrieven bezorgd bij de adressen die
het kortst bij het voormalige mijnspoor
liggen.
Op de tafels in de grote zaal van Amicitia
lagen grote overzichtstekeningen waar
iedereen goed op kon zien wat de plannen
zijn. Er werden veel vragen gesteld aan de
aanwezige ambtenaren van de provincie en
de gemeente. Ook bestond de mogelijkheid
om schriftelijk vragen te stellen. Wanneer en
op welke manier deze beantwoord gaan
worden is niet duidelijk.

Zo ook de kruising die het pad gaat maken
met de Zandbergsweg, een drukke weg waar
vaak hard wordt gereden en waar veel auto’s
geparkeerd staan. Wie gaat ter plekke
voorrang krijgen, of: komt er een
parkeerverbod waardoor het parkeren
verderop een probleem gaat worden?

Ondanks de bezwaren en nog vele
onbeantwoorde vragen is het een goed teken
dat veel mensen betrokken zijn bij dit soort
ontwikkelingen in Hoensbroek. En dat is een
hoopvol gegeven voor de toekomst, want we
hebben nog veel denk- en doewerk voor de
boeg om Hoensbroek toekomstbestendig te
maken.

Doordat de offerte duurder uitviel dan de

Beneden: bezoekers tijdens de inloopbijeenkomst in
zaal Amicitia.

Gelet op de plekken die het pad moet gaan
verbinden (onder andere de Sibelcogroeves,
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Heerlen gaat
energietoeslag uitbetalen

>>

Door de gestegen energieprijzen kan niet
iedereen de energierekening betalen. Daarom
is er voor huishoudens met een laag inkomen
een eenmalige energietoeslag van 800
euro. Dit zijn niet alleen mensen met een
bijstandsuitkering, maar ook bijv. parttimers
en zelfstandigen met een laag inkomen of
ouderen met alleen AOW. De energietoeslag
van 800 euro is eenmalig en alleen bedoeld
voor het jaar 2022.

Aanvragen kan tot 1 maart 2023

Krijgt u alleen AOW? Vraag de toeslag aan

Bent u bekend bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat u een
bijstandsuitkering ontvangt? Dan krijgt u de energietoeslag
automatisch uitbetaald. Als u een laag inkomen heeft kunt u zelf een
aanvraag doen via de website www.heerlen.nl/energietoeslag

Vraag een energietoeslag aan als u:
●
●
●
●

(parttime) werkt maar weinig verdient;
uitkering van UWV ontvangt;
AOW-gerechtigd bent zonder aanvullend pensioen;
zelfstandig bent met een laag inkomen.

Hulp nodig?

Vindt u het lastig om dit via internet te regelen, en kunt u wel
wat hulp gebruiken? Ga dan langs bij het Informatiepunt Digitale
Overheid (IDO) bij SCHUNCK Bibliotheek Glaspaleis, Hoensbroek,
Heerlerheide of Heerlerbaan. Hulp via het IDO is gratis, ook als u
geen lid van de bibliotheek bent.

Flyer energietoeslag.indd 1

14-04-2022 14:01:11
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RONDOM DE BUTTING
EN DE DEM
Boekensamensteller en schrijver Hein Giesen is weer druk
bezig met een nieuw boek. Nu gaat hij verhalen verzamelen
over de straten en buurten rondom de Butting en de Dem en
dat in de ruimste zin van het woord.
Het is in de boekenserie ‘Hoensbroekse monografieën’ de laatste grijze vlek van
Hoensbroek en Hein is naarstig op zoek naar foto’s, verhalen en anekdotes over deze
buurten.
Wie o wie kan hem helpen?
Als u of uw ouders ooit eens in de buurten gewoond hebben, pak dan die oude fotoalbums
eens uit de kast of kiep de schoenendoos met oude foto’s eens om!
“Ik ben vooral geïnteresseerd in foto’s en verhalen van de Buttingse Boys, de Dem Raven,
café Wien en de winkels en het café van Leentje op de kop van de Wilhelminastraat. Maar
ook een duidelijke foto van de rij mijnwerkerswoningen op de Koestraat ontbreekt nog”,
zegt Hein.

NIEUW
OMGEVINGSLOKET
PER 14 JULI 2022
hulp voor burgers
bij (ver)bouwplannen
De gemeente Heerlen krijgt een fysiek
omgevingsloket, waar burgers hulp
kunnen krijgen als ze plannen hebben om
te (ver)bouwen. Het loket gaat open op
14 juli 2022 in het stadskantoor aan de
Geleenstraat.
Burgers die willen verbouwen of bouwen
hebben te maken met veel wetten en regels.
Tegenwoordig staat heel veel informatie
online, maar dat blijkt in de praktijk toch
niet voor iedereen even makkelijk vindbaar.
Voormalig wethouder Adriane Keulen: “Bij
het fysieke omgevingsloket kunnen burgers
terecht die graag het gesprek aangaan. Ter
plekke krijgen ze uitleg over de meest
actuele regels. En ook helpen we ze met het
indienen van een digitale aanvraag”.

Als u iets vindt waarvan u ook maar denkt: dat zou wel iets kunnen zijn, dan schroom
niet en neem contact op met Hein Giesen: tel.: 0618 828 428
of email: heingiesen@home.nl.
Uw foto’s worden gescand en krijgt ze gegarandeerd weer terug. Als uw foto’s worden
gebruikt, krijgt u ook steeds inzage en mogelijkheden om correcties door te geven in de
erbij behorende concepttekst.
Ook leuke verhalen en anekdotes zijn van harte welkom. Schrijf ze op of kom ze me
vertellen, dan kijken we of we er iets mee kunnen doen!
Bedankt alvast!

Omgevingswet
Vanaf 1 januari 2023 treedt de
Omgevingswet in werking. Dit betekent
onder meer dat veel nieuwe regels en
procedures rondom bouwen en verbouwen
gaan gelden. Om burgers hierbij behulpzaam
te zijn wordt het omgevingsloket ingericht.
Afspraak maken
Het omgevingsloket gaat van start op 14 juli
2022. Burgers kunnen alleen op afspraak
terecht bij het Omgevingsloket. Dat kan
telefonisch via het klantencontactcentrum.
Het spreekuur is elke donderdag van
9.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00
uur. Een bezoek aan het Omgevingsloket is
gratis. Ondernemers kunnen nog altijd
terecht bij het Ondernemershuis met hun
vragen over (ver)bouwen, dit blijft
onveranderd. De gemeente houdt de eerste
vier maanden in de gaten of het loket
voldoet aan de behoeften van de burgers.
Daarna volgt een evaluatie.
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POËZIEWANDELINGEN
Wandelen en poëzie. Gaat dat samen?
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Elke eerste zondag van de maand
verzamelen buurtbewoners en ook mensen
van buiten Heerlen zich bij het witte kerkje
in Maria-Gewanden. We vertrekken altijd om
11:00 uur. Alles bij elkaar duurt zo’n
poëziewandeling 1,5 tot 2 uur en is
maximaal vijf kilometer lang.

hops
worksten,
krij k/
muzie is
grat

13 jul/ 12.30 - 16.00 uur
Gebrookerplein Hoensbroek
15 jul/ 11.00 - 15.00 uur
Bongerd Heerlen Centrum
16 jul/ 11.00 - 15.00 uur
Corneliusplein Heerlerheide

De mix van wandelen en poëzie maakt het
extra aantrekkelijk. We ontdekken de
omgeving, we komen op adem, kiezen
aangename plekken uit om aan elkaar
gedichten voor te dragen. Dat kunnen
gedichten van jezelf zijn of van anderen.
En dan blijkt dat poëzie, versterkt door de
wisselende omgeving, rust brengt, een
glimlach, soms troost en vaak
verwondering.
Kortom, verras jezelf. En doe een keer mee.
Vooraf aanmelden hoeft niet en het is
gratis.
Wil je meer weten, mail dan naar
Jacques Giesbertz:
JGGiesbertz@hotmail.com

schunck.nl

KRIJTEVENEMENT
HOENSBROEK
Kom jij ook met ons mee stoepkrijten?
Creatief bezig zijn, je fantasie gebruiken,
samen een beetje gek doen?
Wij dagen iedereen uit om een eigen
krijtkunstwerk te maken, gebaseerd op het
werk van kunstenaar Keith Haring.
Wanneer?
Op woensdag 13 juli van 12.30 tot 16.00
uur.
Waar?
Gebrookerplein Hoensbroek

als Keith Haring met (stoep)krijt aan de
slag. We laten ons hiervoor inspireren door
zijn tekeningen, alleen gebruiken wij het
plein als ons doek. Wij zorgen voor de
krijtjes, de muziek en wat drinken. Jij
hoeft alleen maar langs te komen en mee
te doen. Iedereen mag mee doen, dus
gebruik je fantasie, doe dingen die je
misschien nog nooit eerder deed en kom
samen het Gebrookerplein op stelten
zetten!

Ben je verhinderd op deze dag en wil je
toch graag een keer komen mee krijten? Of
vind je het krijten super leuk en krijg je
maar geen genoeg? Kijk dan naar onze
andere krijtactiviteiten:
•
•

Heerlerheide, 16 juli, Corneliusplein
Heerlerheide, 11.00 tot 15.00 uur.
Centrum Heerlen, 15 juli, Bongerd
en Pancratiusplein Heerlen, 11.00 tot
15.00 uur.

Meedoen is GRATIS en omdat de coronamaatregelen niet meer van toepassing
zijn, hoef je je ook NIET MEER AAN TE
MELDEN. Je mag dus gewoon mee
komen doen!

Prijs?
€ 0,Wat gaan we doen?
Op woensdag 13 juli ga je onder
begeleiding van onze workshopgevers net
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Vanaf 1 juni 2022 kunnen Heerlenaren gemakkelijker een melding
maken voor overlast in de openbare ruimte. Met het vernieuwde
formulier kunnen we gerichter vragen stellen, zodat de melding sneller
bij de juiste persoon of instantie terecht komt.
Melden bij gemeente Heerlen
Werkt er iets niet of is er iets kapot in uw straat, buurt of in de stad? Heeft u ergens overlast van?
Dan vinden wij het fijn als u dat online meldt bij ons. Wij komen dan meteen in actie. Denk
bijvoorbeeld aan: afval, vervuiling, onderhoud van openbaar groen, wateroverlast, verkeer, kapotte
straatverlichting, gladheid, bladeren, vuurwerk, dieren of bedrijven die zich niet aan milieuregels
houden.
U kunt een melding maken via https://www.heerlen.nl/meldingen.html.
Spoedmeldingen kunt u buiten kantoortijden het beste doen via 14 045.
Wat kunt u op een andere manier melden bij de gemeente?
•
•
•
•
•

Heeft u op straat een voorwerp gevonden of verloren? Dit kunt u via https://www.heerlen.nl/gevonden-en-verlorenvoorwerpen.html melden bij de gemeente.
Heeft u schade geleden door de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Deze claim dient u in via:
https://www.heerlen.nl/gemeente-aansprakelijk-stellen-voor-schade.html bij de gemeente.
Heeft u een klacht over de gemeente? Dit kunt u via: https://www.heerlen.nl/klacht-over-de-gemeente-indienen.html melden bij
de gemeente.
Iedereen staat bij de gemeente ingeschreven op een adres. Denkt u dat iemand onterecht op uw adres staat ingeschreven? Vraag dan
een adresonderzoek aan via bij de gemeente via https://www.heerlen.nl/adresonderzoek-aanvragen.html
U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen. De gemeente hoeft niet alle informatie
met u te delen. Ga naar: https://www.heerlen.nl/informatieverzoek-wet-openbaarheid-van-bestuur.html.

Op de hoogte blijven
Nadat u een melding heeft gedaan, wordt u via e-mail op de hoogte gehouden van de status van uw melding.

BURGERS EN HEERLEN
NOORD
Een groot deel van Heerlen (ook wel
alles boven het spoor van Heerlen) is
opgenomen in het Rijksprogramma
Leefbaarheid en Veiligheid. Heerlen
Noord is bijna 2/3 van Heerlen. Het gaat
onder andere om wijken als Beersdal
Rennemig, GMS en dus ook onze wijk
Maria-Gewanden.
Doel van dit Rijksprogramma is om met
extra inspanningen, tijd en geld de
veiligheid, de economie, de
onderwijskansen, de woon-leefsituatie van
alle bewoners ter verbeteren. Men heeft
zelfs de ambitie om binnen 25 jaar op een
gemiddeld Nederlands niveau te zijn.
Sinds een jaar is het bewonersinitiatief
Burgers en Heerlen Noord actief. Er wordt
vaak gepraat over burgerparticipatie en wij
geven dat handen en voeten. Ons doel is
om de kennis en kunde van de bewoners
(en ook bedrijven) meer te benutten in dit
enorme transitieprogramma. Inmiddels

hebben we twee groepen: de ene groep
richt zich op burgerparticipatie in het
algemeen en een andere groep gaat
concrete projecten oppakken, als een soort
burgerbedrijf.
Voorbeeld: De muziekschool van
Hoensbroek staat nu leeg en wordt niet
gebruikt. Een fantastisch gebouw met een
mooie zaal en minstens 20 kleinere kamers
en enkele grotere ruimtes. We zijn nu bezig
met een voorstel om dit fantastische
gebouw weer te laten gebruiken voor de
bewoners, waar het ook voor bedoeld is. Er
is ook een Facebookgroep Heerlen Noord.
Interesse om mee te doen.
Stuur een email naar:
JGGiesbertz@hotmail.com

ZWERFAFVAL RAPEN
Elke laatste zaterdag van de maand lopen
zo’n acht wijkbewoners rondjes door onze
wijk om zwerfafval te rapen. Elke keer
weer zakken vol met wegwerpzakjes, veel
plastic, blikjes tot zelfs autobanden en
kinderwagens.
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Wij zijn niet de enige rapers. Gelukkig maar
want vooral langs doorgaande straten,
fietspaden, pleinen, parkeerplekken ligt
vaak veel rotzooi.
Natuurlijk moet er preventief ook veel
gebeuren en gezorgd worden dat er geen
afval gedumpt wordt. Daarom zijn we ook
in gesprek met de gemeente Heerlen om
zaken af te stemmen.
Maar we kunnen ook alvast beginnen om de
meeste troep weg te halen. Mocht je zin en
tijd hebben om een steentje bij te dragen,
laat het weten en stuur een mail
naar:JGGiesbertz@hotmail.com

Doe mee aan de
fotowedstrijd en win het
boek over
Maria-Gewanden van onze
Heemkundevereniging!
U heeft vast een geweldige foto van
een dierbaar plekje in onze wijk.
Een mooie straat, fraai groen of een
gezellig onderonsje met uw
buren, de postbode of
iemand van de
groenvoorziening. Stuur deze
foto dan naar de redactie. Uit
de inzendingen kiezen wij de
mooiste of bijzonderste foto’s en
u maakt dan kans op een van de
boeken ‘De wijk MariaGewanden, met Steenberg en
Kasteelkolonie door de jaren heen’.

COLOFON
Redactie: Jo Hermanns, Hans Ermers,
Peter Sikora.

Stuur uw foto naar:
info@mariagewanden.nl

De redactie is niet aansprakelijk voor
gegevens die door derden worden
verstrekt.
20e jaargang, nummer 2, oplage: 2300.

Postadres:
Redactie SBMG
Maria-Gewandenstraat 24
6432 CP Hoensbroek
Telefoon: 06 226 813 86
redactiemariagewanden@gmail.com
Kopij voor de volgende uitgave dient
uiterlijk 1 augustus 2022 ingeleverd te
zijn.

Stuur uw foto onbewerkt en in de best mogelijke
resolutie en kwaliteit aan ons door. Wij plaatsen
uw foto in de volgende ‘Buurtberichten’. Door mee
te doen geeft u tevens toestemming voor het
éénmalig gebruik van uw foto.

Opmaak: Ermers Communicatie.
Buurtberichten wordt gedrukt op PEFC
gecertificeerd papier dat gemaakt is van
duurzaam verbouwd hout.
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