HERINRICHTINGSPLAN KASTEELBUURT
reactieformulieren klaargelegd, waarin u uw
standpunten kenbaar kan maken.
Daarnaast is er in de Buurtwinkel op zaterdag
5 maart een inloopmiddag, vanaf 13.00 uur
tot uiterlijk 17.00 uur. Ook dan kunt u de
tekening komen bekijken. Bovendien zijn er
dan deskundigen aanwezig die zoveel mogelijk
antwoord proberen te geven op uw vragen
over dit plan. U kunt daar ook uw mening
geven over onderdelen van het plan, zodat
de gemeente daar mogelijk rekening mee kan
houden bij de definitieve uitwerking.
Planning
Rekening houdend met de tijd die nodig is
voor de uitwerking van het plan en met de
aanbesteding, zullen de werkzaamheden
naar verwachting na de bouwvak 2005 kunnen
starten. Zonder tegenslagen zou dan alles in
het voorjaar van 2006 klaar moeten zijn.

Voor de toegezegde verbeteringen aan de
Wingerdweg en de Markgravenstraat is door de
gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt.
Dit plan moet zorgen voor een goede
afwikkeling van het verkeer, helpen bij het
oplossen van het parkeerprobleem en het
aanzien van de buurt verbeteren.
In grote lijnen komt het plan op het
volgende neer:
De wegen worden zoveel mogelijk recht
getrokken. Met name de Wingerdweg zal
hierdoor een stuk rustiger gaan uitzien.
Doordat er aan de Wingerdweg bomen worden
bijgeplant zal het laankarakter van deze straat
versterkt worden. Door herinrichting van het
groen wil de gemeente ook twee plekken aanpakken die er nu minder goed uitzien. Dit is de
plek bij de Gouveneur Baron van Hövellplein,
waar de Wingerdweg een verbreding kent en de
plek bij het laatste blok.

Bij het maken van het plan is ook gedacht over
het parkeerprobleem in de buurt. Om daar iets
aan te kunnen doen is meer ruimte langs de
straten nodig. Deze ruimte wordt gevonden
door in de Markgravenstraat nrichtingsverkeer
in te voeren, met aan weerszijden parkeren.
Langs de Wingerdweg wordt vooral aan de zijde
van de woningen parkeerruimte gemaakt.
De nieuwe straten worden voorzien van een
asfaltverharding en voor de parkeervakken
worden betonklinkers gebruikt.
De trottoirs zullen met de gangbare tegels
worden uitgevoerd.
Meer weten?
Wilt u precies weten hoe de straten gepland
zijn? Waar hoeveel parkeerplaatsen komen?
Waar welk groen voorzien is? Dan kunt u de
tekening inzien in de Buurtwinkel, Gouveneur
Baron van Hövellplein 19. Vanaf maandag
28 februari tijdens de openingstijden van
de buurtwinkel (maandag en donderdag van
10-12 en woensdag van 14-16 uur). Er worden

Redactieadres: Hermesweg 20, 6432 CT Hoensbroek
bsdevlieger@xs4all.nl

Bezoekt u ook eens onze website:

www.sbmariagewanden.nl
-1-

IN DIT NUMMER O.A.:
• Werken aan uw buurt
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• Veiligheid
• Wim Crapels, opzichter openbare
werken stadsdeel Hoensbroek

De Stichting Buurtbeheer
Mariagewanden
De buurt Mariagewanden behelst, wat
het bebouwde gebied betreft, het hele
Noord-Westelijk deel van Hoensbroek
gelegen tussen Pastoors Kuilenweg,
Randweg, Wingerdweg/Terschurenweg
en de Juliana Bernardlaan. Daarnaast
behoren de gebieden tussen Terschuren en
de Geleenbeek en tussen de Randweg en de
Jeugrubbenweg/Vaesraderwienweg eveneens
bij Mariagewanden.
In het kader van het buurtgericht werken van
de gemeente heeft de buurt heeft een eigen
buurtorganisatie; de Stichting Buurtbeheer
Mariagewanden.
Wat doet de stichting?
De stichting zet zich in voor het wel en wee in
het voornoemde gebied. Ze houdt zich bezig
met jong en oud, met het groen in de wijk, met
leefbaarheid en samenleving, met veiligheid
en verkeersvraagstukken, met gezondheid, met
recreatie, en met nog tal van andere zaken.
Hoe doet ze dat?
De stichting inventariseert en onderzoekt
problemen in de wijk. Ze bespreekt deze
problemen en mogelijke oplossingen met de

betrokken bewoners en eventuele instanties.
De stichting heeft een bescheiden budget
waarmee ze zaken (voor een deel) zelf kan
realiseren. Mocht u suggesties hebben ter
verbetering van bijvoorbeeld het aanzien van
de wijk of zaken in belang van onze jeugd of
juist de ouderen, dan kunt dit kenbaar maken
bij het bestuur van de stichting. Zij gaat vervolgens bekijken of de verbetering te realiseren
is, of de kosten beheersbaar zijn en of het past
binnen de afspraken die de stichting heeft
gemaakt. Indien nodig treedt de stichting hiertoe in overleg met de gemeente, welzijnswerk
waaronder jeugd- en jongerenwerk, de GGD en
vele anderen. Vervolgens zoekt ze financiën
voor het bekostigen van die oplossingen en
onderhandelt over en bewaakt de uitvoering
van de oplossingen. Daarnaast informeert
ze bewoners over de stand van zaken en de
resultaten (o.a. via dit blad).
U bent nodig
Om haar werk zo goed mogelijk te verrichten,
moet de stichting weten welke zaken van
belang zijn in de wijk en hiervoor is ze op u
aangewezen. Mocht u dan ook in uw eigen
woonomgeving storende zaken signaleren,

dan kunt u dit hier doorgeven. Ook als zaken
u positief opvallen, dan kunt u dat natuurlijk
kenbaar maken.
Zelf actief meedoen?
Misschien heeft u wel zin om een actieve rol te
spelen bij het handhaven en verbeteren van de
leefbaarheid in Mariagewanden. U kunt dan:
• vaste contactpersoon worden voor de eigen
straat (of straten)
• lid worden van een werkgroep die - indien
nodig – wordt opgericht om een specifiek
probleem dat in de wijk speelt, aan te pakken
• meewerken aan het maken en/of verspreiden
van dit blad
• lid worden van het bestuur.
Waar kunt u ons bereiken?
Telefonisch: de voorzitter: 5234400 of de
secretaris 5233757.
E-mail voorzitter: harryhuis@planet.nl of de
ondersteuner: cbeek@traceeheerlen.nl
schriftelijk: secretariaatsadres
Hoofdstraat 239, 6432 GD Hoensbroek.
Natuurlijk kunt u ook binnenlopen bij de
Buurtwinkel, gelegen aan het Gouv. Baron
van Hövellplein 19, geopend op maandag en
donderdag van 10.00 – 12.00 uur en woensdag
van 14.00 tot 16.00 uur. Tel: 5231747

Adreswijziging Tracee
De nieuwe e-mailadressen van de u
bekende werkers zijn als volgt:
Chrit Beek, opbouwwerk:
cbeek@traceeheerlen.nl
Wilma Brocheler, opbouwwerk:
wbrocheler@traceeheerlen.nl
Suzanne Schreurs, jeugd- en kinderwerk:
sschreurs@traceeheerlen.nl
Sonja Timmermans, jeugd- en kinderwerk:
stimmermans@traceeheerlen.nl
In het karakteristieke pand, gelegen tegenover
het Gebrookerplein (zie foto) houden ook de
jongerenwerkers van Tracee kantoor evenals
het management van het jongerenwerk en het
management van het Sociaal-cultureel werk.
Het Sociaal-cultureel werk van Tracee was tot voor kort gehuisvest in het MFC-Gebrook,
Prinsenstraat 12 in Nieuw Lotbroek.
Sinds 1 februari is het nieuwe adres: Hoofdstraat 11, 6431 LA in Hoensbroek.
Het telefoonnummer (geen doorkiesnummers) is 5230440.
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WERKEN AAN UW BUURT
Strooien bij gladheid
Wanneer het door sneeuw of ijzel glad wordt,
zorgt de gemeente ervoor dat op de belangrijkste wegen gestrooid wordt. De wijze waarop
de gladheidbestrijding wordt uitgevoerd is
vastgelegd in de beleidsnotitie Gladheidbestrijding en in het Werkprogramma winterperiode 2003-2004.
Preventief strooien
Dit winterseizoen wordt op wegen en straten
en in de grotere winkelcentra de gladheid
preventief bestreden. Dit betekent dat er,
wanneer uit de weersinformatie blijkt dat er
gladheid zal ontstaan, onmiddellijk gestart
wordt met het aanbrengen van een nat-zoutmengsel. Daardoor zijn, wanneer enkele uren
later de verwachte winterse omstandigheden
daadwerkelijk optreden, de geplande wegen
al behandeld. Met de gladheidbestrijding op

fietspaden wordt pas begonnen op het
moment dat een concrete melding van de
gladheid wordt ontvangen.
Mate van gladheid
De omvang van het gebied waar de gladheid
bestreden wordt, is afhankelijk van de mate
van gladheid. Wanneer er sprake is van een
beperkte gladheid, worden alleen de belangrijkste wegen ( en hellingen in woongebieden)
gestrooid. Wanneer er sprake is van een
grotere mate van gladheid, wordt er op meer
wegen en op fietspaden en in het centrumgebied actie ondernomen. Op een groot
aantal woonstraten, 30-km-zones, woonerven
en dergelijk vindt geen gladheidbestrijding
plaats. Het is namelijk onmogelijk op alle
wegen en straten tegen gladheid te strooien.

Ouderen voor ouderen
De laatste tijd bereiken ons* steeds meer
signalen dat er in Hoensbroek ouderen zijn die
in een isolement verkeren. Die onvoldoende
kunnen deelnemen aan de samenleving ook al
zouden ze dat zelf graag willen. Van de 3500
65+-ers in Hoensbroek verkeren mogelijk zo’n
700 personen in die situatie.
Wie het zijn, waar ze wonen en waarom ze niet
(kunnen) deelnemen aan het maatschappelijke leven weten we niet precies. We hebben
het vermoeden dat voor een aantal van hen
financi‘le belemmeringen een rol spelen.
Maar mogelijk zijn er ook andere oorzaken.
Omdat het onverteerbaar is dat een zo groot
aantal medebewoners maatschappelijk gezien
buiten spel staat willen we door middel van een
actieonderzoek meer zicht op de zaak krijgen.
Waarom een actieonderzoek?
Bij sommige typen onderzoek wordt alleen
informatie verzameld. Wat wij willen is een
vorm van onderzoek die zelf een eerste stap
is op weg naar een betere situatie voor de
doelgroep. Dat willen we bereiken door de
betrokken personen praktische informatie aan
te reiken waarmee de meesten zelf al aan de
slag kunnen.
Met het onderzoek willen we alle 65+-ers thuis
bezoeken. Hiervoor hebben we ongeveer 200
vrijwilligers nodig. Die willen we op de eerste
plaats werven onder de Hoensbroekse 65+-ers
zelf. Maar ook jongere ouderen zijn van harte
welkom.
Wat wordt van u als vrijwilliger verwacht?
Op de eerste plaats voldoende tijd voor:
• de voorbereidingsfase: komende maanden
zullen instructiebijeenkomsten worden gehouden. Hierin wordt u wegwijs gemaakt met

het informatiemateriaal en de vragenlijsten.
Ook krijgt u de gelegenheid voor enige praktische oefening,
• de uitvoeringsfase (de huisbezoeken): die
zal later in het jaar plaatsvinden en in totaal
enige maanden duren. In die periode kan elke
vrijwilliger zijn/haar af te leggen (ongeveer18)
huisbezoeken zelf inplannen. Per huisbezoek
gaan we uit van een tijdsbesteding van 2 uur.
Over de hele onderzoeksperiode genomen zult
u dus gemiddeld enkele uurtjes per week kwijt
zijn.
Wat wordt nog meer van u verwacht?
• het kunnen omgaan met schriftelijk
materiaal, het mondeling overbrengen van
informatie en het invullen van vragenlijsten,
• het kunnen omgaan met de doelgroep,
mensen op hun gemak kunnen stellen en
kunnen motiveren om aan het onderzoek mee
te doen.

Naast bovengenoemde mechanische
gladheidbestrijding wordt er op enkele
locatie op handmatige wijze actie
ondernomen. Dit betreft onder andere
voetgangersbruggen, trappen, ingangen van
openbare en bijzondere gebouwen.
Bij (hevige) sneeuwval wordt niet alleen
gestrooid maar ook geschoven. Bij extreme
gladheid wordt door middel van aanvullende
werkzaamheden getracht de overlast te
beperken.
N.B. Op het trottoir bij uw woning dient
u overigens zelf een strook van een meter
breedte sneeuw- en ijsvrij te houden.
Deze plicht is vastgelegd in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Meer informatie
Meer informatie over de gladheidbestrijding
kunt u krijgen bij het Gemeentelijk Informatiecentrum (Raadhuisplein 20), tel. 5605050 en
bij de servicetelefoon van Openbare Werken,
tel. 5604000.

Snoeiwerk
in de wijk:
Het winterseizoen is bijna ten einde
en er worden in de wijk diverse werkzaamheden verricht aan de plantsoenen die de
bewoners een vraagteken bezorgen.
Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben
met het snoeien van planten en struiken
die tot aan de grond worden gesnoeid en
na het snoeiwerk ziet het geheel anders
uit.
Dit snoeien is noodzakelijk zodat de verkeerssituatie weer overzichtelijk wordt en
dat het zwerfvuil dat tussen de struiken is
terecht gekomen opgeruimd kan worden.

* sbmg (stichting buurtbeheer Mariagewanden),
sbnl (stichting buurtbeheer Nieuw Lotbroek),
sbwm (stichting buurtgericht werken
Mariarade),
sdhc (stichting Dem-Hoensbroek Centrum) en
Tracee
Voor nadere informatie of aanmelden als
vrijwilliger kunt u contact opnemen met:
Wilma Brocheler, opbouwwerker Tracee
Hoofdstraat 11, 6431 LA Hoensbroek
Tel: 5230440
e-mail: wbrocheler@traceeheerlen.nl
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Als men het plantsoen niet snoeit
kan het vuil dat dan blijft liggen
(moeilijk te verwijderen door
onderhoudspersoneel gemeente) ratten
en ander ongedierte aantrekken.

Foutief parkeren!!!
Bron van ergernis
voor uw buren...
Geachte buurtbewoners,
Regelmatig bereiken de politie en met name Uw wijkagent klachten van bewoners uit de wijk
of buurt over het op onjuiste wijze parkeren van voertuigen in hun buurt c.q. wijk.
Met name het parkeren van vrachtauto’s in een woonwijk; het parkeren van auto’s op niet
daarvoor bestemde plaatsen en het langdurig parkeren van recreatievoertuigen, zoals
bijvoorbeeld campers en caravans, is vaak voor veel bewoners een bron van ergernis.
Behalve dat het op onjuiste wijze parkeren vaak bijdraagt tot een ontsierend karakter voor
de buurt of wijk, speelt ook het veiligheidsaspect in vele gevallen een belangrijke rol. In geval
van bijvoorbeeld eencalamiteit, kunnen hulpverleningsvoertuigen van brandweer, politie of
ambulance, niet of met moeite op de onheilsplek geraken, omdat de rijbaan geheel of deels
is geblokkeerd door een foutief geparkeerd voertuig. Dat dit onnodig tijdverlies tot gevolg
heeft moge duidelijk zijn. Met name in een gebied aangewezen als woonerf, met veelal smalle
straatjes, kan dit laatste probleem voorkomen.
Daarnaast nemen langdurig in de wijk gestalde recreatievoertuigen vaak eigenlijk een
parkeerplek in, die in feite is voorbehouden voor het parkeren van personenauto’s. Gelet op
het feit dat er in een wijk doorgaans toch al niet voldoende ruimte is om de auto te parkeren,
worden de bezitters van die laatste auto’s op deze wijze min of meer “genoodzaakt” om hun
auto dan maar op een plek te parkeren, waar het eigenlijk niet mag.
Om een en ander nogmaals onder Uw aandacht te brengen, is hieronder getracht een
samenvatting te geven van een aantal parkeersituaties, die zich in Uw wijk of buurt kunnen
voordoen. Naast het feit dat in de Wegenverkeerswetgeving een aantal zaken met betrekking
tot het parkeren zijn geregeld, zijn hiervoor ook regels gesteld in de algemene plaatselijke
verordening van een gemeente, in dit geval, de gemeente Heerlen.
VOOR HET PARKEREN VAN GROTE VOERTUIGEN
GELDT HET VOLGENDE:
Binnen de gemeente Heerlen is het verboden
een voertuig dat, met inbegrip van de lading,
een lengte heeft van meer dan 6 meter =F3f
een hoogte van meer dan 2,40 meter, op de
weg te parkeren.

U dient hierbij te denken aan bijvoorbeeld een
vrachtwagencombinatie die midden in een
woonwijk staat geparkeerd.
Dergelijk grote voertuigen mogen wel geparkeerd worden op door de gemeente aan te
wijzen plaatsen, zoals onder andere;
-Het industriegebied De Koumen, hier zijn de

VOOR HET PARKEREN VAN ZOGEHETEN
RECREACTIEVOERTUIGEN EN
AANHANGWAGENS GELDT HET VOLGENDE:
Binnen de gemeente Heerlen is het verboden
een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander
dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan
wel anderszins uitsluitend of mede voor andere
verkeersdoeleinden wordt gebezigd;
- langer dan op 5 achtereenvolgende dagen op
de weg (hieronder valt ook een parkeerplaats
of parkeervak/-strook naast de weg) te doen of
laten staan.
Evenmin mag men dit niet op gemeentelijke of
van gemeentewege aangelegde
groenstroken of groenvoorzieningen;
VOOR HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN
BINNEN EEN WOONERF GELDT HET VOLGENDE:
Bestuurders van een motorvoertuig mogen
binnen een woonerf slechts parkeren op als
zodanig aangeduide of tot voor parkeren bestemde weggedeelten.
Met andere woorden, U dient binnen een
woonerf Uw personenauto op een parkeerplaats
of parkeerstrook te parkeren en dus niet op de
rijbaan.
En nu we het toch over het parkeren hebben!
Denkt U daarbij ook eens aan het op de juiste
wijze parkeren wanneer U Uw kind(eren) naar
school brengt of van school ophaalt. Per slot
van rekening gaat het om de veiligheid van de
schoolkinderen, waaronder ook die van ww kind.
Wanneer iedereen bovenstaande regels naleeft,
dan zal dit ongetwijfeld het woongenot in de
buurt ten goede komen en bespaart dit de
nodige ergernis.
De wijkagent.

• wij hopen ook u en
uw kinderen te mogen
begroeten.

SPEELTUIN
MARIAGEWANDEN
MEDEDELINGEN:
• Het speelseizoen 2005 loopt van 26 maart
(paaszaterdag) tot medio september.
• De speeltuin heeft 2 nieuwe beheerders:
dhr. en mevr. Ubachs,
• De speeltuin ziet er na de opknapbeurt
weer schitterend uit,
• Er worden nog 2 nieuwe toestellen
geplaatst: een pendelwip en een klimrots,
• De entreeprijzen zijn laag gehouden:
• seizoenkaart: EUR 12
• 10 rittenkaart: EUR 7

plekken waar parkeren is toegestaan aangeduid,
-Parkeerplaats gelegen naast sporthal de
Varenbeuk

Voor inlichtingen kunt u
terecht bij het beheerdersechtpaar:
Jan en Louisa Ubachs,
Leeuwerikstraat 40,
6432 JB Hoensbroek
Tel: 5216585

• losse entree: EUR1
• er zijn diverse versnapering
(ijs-snoep-chips) en hapjes te koop,
• een attractiepark is veel duurder,
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Betalingen op
rekeningnummer 51.21.25.740
t.n.v. speeltuin Mariagewanden,
Leesjongensstraat 26,
6432 DL Hoensbroek

UITLAATPLAATSEN EN UITRENGEBIEDEN IN UW STADSDEEL

Hondenpoep: alleen daar waar het mag

Uit de stadsmonitor 2003 blijkt dat hondenpoep door bijna de helft van de Heerlenaren
als probleem ervaren wordt. Reden voor de gemeente Heerlen om het bestaande hondenbeleid aan te passen en een aantal nieuwe voorzieningen te realiseren. Blijkbaar hebben
de maatregelen die sinds 1992 getroffen zijn nog niet voldoende resultaat gehad.
Het doel van een goed hondenbeleid is in ieders belang: aanzienlijk minder hondenpoep
op straten, speelplekken en in plantsoenen.
Kortom, een schonere woonomgeving en minder ergernis voor iedereen.
telefoon van de gemeente Heerlen:
045-5604000 of bij
ow-frontoffice@heerlen.nl.

Uitrengebieden en uitlaatplaatsen
Er zijn straks in Heerlen 31 uitrengebieden en
20 uitlaatplaatsen voor honden. De uitlaatplaatsen zijn omheind met een hek. Verder staan er
zowel bij de uitlaatplaatsen als uitrengebieden
duidelijk herkenbare borden met de afbeelding van een hond. Deze terreinen worden
regelmatig schoongemaakt door de gemeente.
Honden kunnen er onaangelijnd rennen, spelen
en hun behoefte doen. Buiten deze gebieden
geldt een aanlijnplicht voor honden. Terreinen
zoals kinderspeelplaatsen, sportcomplexen,
speelweiden en openbare groenvoorzieningen
zijn verboden gebied voor honden, ook als ze
aangelijnd zijn! Hondenpoepbakken In buurten
waar weinig uitlaatmogelijkheden zijn worden
de komende maanden 80 hondenpoepbakken
geplaatst. Voor hondenbezitters geldt buiten de
uitrengebieden of uitlaatplaatsen namelijk een
opruimplicht. Controle en handhaving
De milieupolitie zal nog strenger controleren
op het uitlaten van honden buiten de uitrengebieden en uitlaatplaatsen, de aanlijnplicht en
op de opruimplicht.
Waar nodig worden, in overleg met de buurten,
handhavingacties gehouden op het naleven van
de regelgeving rond het uitlaten van honden.

Overzicht van de uitlaatplaatsen en
uitrengebieden in uw stadsdeel
De uitlaat- en uitrenplaatsen die bij u in
de buurt zijn aangewezen vindt u op het
plattegrondje. Een aantal plaatsen wordt de
komende maanden nog gerealiseerd. Wilt u het
kaartje van een ander stadsdeel hebben, dan
kunt u terecht bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, Geleenstraat 27, Heerlen.

Melden van klachten
De meeste hondenbezitters doen erg hun best
de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar
ervaart u toch overlast van hondenpoep, geluid
of u heeft andere klachten over de openbare
ruimte dan kun u deze melden bij de service-5-

Hondenuitlaatplaatsen
• Grubbelaan - groengebied tot AkerstraatNoord, bij het trapveld
• Sleinadastraat - op de hoek met Mariagewanden
• Kasteel Hoensbroeklaan - in uitrengebied
tussen de Demstraat en Ridder Hoenstraat
• Gravin v. Schönbornlaan - in uitrengebied
tussen de Demstraat en Ridder Hoenstraat
Hondenuitrengebieden
1. Randweg
- tussen begraafplaats en sportterreinen
Mariarade
2. Mijnspoor
- van Wingerdweg tot Grubbelaan
3. Kasteel Hoensbroeklaan
- groenstrook tussen Demstraat en Ridder
Hoenstraat
4. Recreatiegebied De Koumen
- tussen de Terhoevenderweg, Koumerweg
en Demstraat, met uitzondering van sportpark De Dem

Opknapbeurt parkeerplaatsen Hoogstraat, Delstraat, Seingeverstraat
Nadat de parkeerplaatsen zijn opgeknapt hebben de omwonenden zich
positief geuit over de verandering er zijn echter nog kleine details die de
bewoners storen.
Het parkeren in de omgeving wordt nogal storend als niemand zich aan
de regels houdt. Dit probleem treedt meestal op als de RD4 de wekelijkse
route volgt om de containers te legen, er zijn dan diverse obstakels te
omzeilen zoals een auto die niet juist staat.
Storende factor is dat RD4 zijn route niet kan vervolgen en vervolgens
actie gaat ondernemen door luid te claxoneren of door willekeurig bij
bewoners aan te bellen met de vraag of ze eventueel de betreffende auto
kunnen verplaatsen. Feit is echter dat als deze auto niet van deze bewoner
is deze zich dan ergert aan het gedrag van de RD4 medewerker. Deze zal
weer proberen ergens anders aan t e bellen en trachten de auto alsnog te
verplaatsen. Om dit probleem op te lossen kunnen de bewoners de auto
zodanig parkeren dat dit niet meer voorkomt.

V E I L I G H E I D
Waar denkt een mens zo al aan bij het begrip
veiligheid. Als je er goed over nadenkt is het
toepasbaar op heel veel dagelijkse situaties.
En dan vooral in negatieve zin; onveiligheid.
Wat jezelf of je huisgenoten op een dag
zoal kan overkomen. Dat begint al bij het
opstaan. Je kan uitglijden over het badmatje
of een plasje water in de badkamer.
Een roede van de traploper kan losschieten en
je een doodsmak laten maken. De isolatie van
de broodrooster of de waterkoker kan in het
ongerede zijn geraakt en je krijgt een flinke
schok. Meteen klaarwakker en alert op onheil
de rest van de dag. Want je moet nog naar
buiten, naar school of werk.
Zoals altijd te laat schiet je in je jas en stormt
naar buiten op weg naar je auto om maar
net op het trottoir een schuiver te maken
over een bananenschil. Eindelijk in de auto
scheur je weg en knalt op de eerste de beste
kruising op een even haastige weggebruiker
die van rechts kwam. Je wordt wakker in het
ziekenhuis en denkt: “eindelijk veilig, mij
kan vandaag niets meer gebeuren.” Want het
was die avond wel jouw beurt om met Fikkie
naar de uitrenplaats te wandelen. Langs al
die ongure, slecht verlichte plekken waar je je
altijd een tikkeltje onbehaaglijk voelt.

Waarom dit verhaaltje?
Gelukkig gebeurt niet alles wat hiernaast staat
elke dag met iedereen. Maar het zou je kunnen
overkomen. Belangrijk is dat je zelf zaken kan
voorkomen en risico’s beperken.
In je eigen huis ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Buitenshuis, in het zogenaamde
openbare gebied, ligt dit anders. Hier heb je
als burger niet alles in eigen hand. Zo bepaalt
niet alleen je eigen gedrag maar ook de inrichting van straten en kruisingen je kans op
een ongeluk. En onvoldoende verlichting en te
hoge beplanting bepalen in het openbare gebied in hoge mate de veiligheidsbeleving. Hier
kan je in directe zin als burger niets aan doen.
MAAR WAT KAN JE DAN WEL DOEN???
• op de eerste plaats je verantwoordelijkheid als burger nemen door bijvoorbeeld:
- geleegde klikobakken niet rond laten
slingeren (kunnen door inbrekers als
opstapje gebruikt worden),
- je auto en (brom)fiets veilig parkeren en
afsluiten,
- je eigen rotzooi (hondenpoep e.d.)
opruimen,
- je rolluiken pas sluiten als je naar bed
gaat. Lichtschijnsel op straat verhoogt de
veiligheid,
-6-

- Essent bellen als er een straatlamp stuk
is (0800-0330),
• je kan de handen ineen slaan en
gezamenlijk zaken die je verontrusten of
hinderen aankaarten bij diegenen die er
wel iets aan zouden moeten kunnen doen.
Wij, als werkgroep veiligheid van de Stichting
Buurtbeheer Mariagewanden, willen op de
volgende manier een bijdrage leveren aan
jullie en onze veiligheid:
• het organiseren van een of meer bijeenkomsten met verantwoordelijke instanties zoals
gemeente, politie en brandweer,
• het verzamelen en verspreiden
(via buurtberichten) van suggesties en ideeën
waarmee bewoners hun eigen veiligheid
kunnen bevorderen.
Hebt u interesse om aan zo’n bijeenkomst
deel te nemen of hebt u ideeën of
suggesties?
Schrijf of mail ons (s.v.p. met adres voor
retourbericht),
N.B. Er worden alleen bijeenkomsten
georganiseerd bij voldoende belangstelling.

Werkgroep Veiligheid Buurtbeheer
Mariagewanden,
Opbraakstraat 41,
6432 BR Hoensbroek
emailadres: katinkabloem@home.nl

Wim Crapels
OPZICHTER OPENBARE WERKEN STADSDEEL HOENSBROEK
Wim Crapels is geboren en getogen in de
buurt: Lotbroek.
Vanuit Openbare Werken gemeente Heerlen
is hij als Wijkopzichter stadsdeel Hoensbroek
medeverantwoordelijk voor het onderhoud en
toezicht aan o.a: groenvoorzieningen, kleine
civieltechnische werken (herstelwerkzaamheden), het onderhouden van de 6 begraafplaatsen in Hoensbroek, het schoonhouden
van de wijk, en het mooiste dierenpark van
Parkstad. In principe heeft hij een spilfunctie
binnen de openbare ruimte in onze wijk.
Menigeen heeft de wijkopzichter nodig
voor directe en indirecte oplossingen voor
problemen in Hoensbroek.
Hij kent de omgeving waar hij werkt en dat
heeft invloed op zijn visie in de buurt.
Een deel van het werk van de dienst Openbare
Werken wordt uitgegeven aan bv RD4
(reiniging) of ESSENT (verlichting), maar ook
grotere onderhoudswerken worden niet meer
door eigen personeel, maar door vele aannemers uitgevoerd. Openbare werken moet
er dus op toezien dat die werkzaamheden
ook worden uitgevoerd zoals dat in velerlei
bestekken beschreven staat. Het werk vindt
plaats in de openbare ruimte en dat kan soms
een probleem zijn omdat die ruimte niet
altijd “leeg” is. Zo staat er bijvoorbeeld in het
contract met RD4, dat de straatgoten 1 keer
per 19 werkdagen geveegd moeten worden.
Als er langs de straatkant een auto geparkeerd
staat, kan er helaas niet worden geveegd,
in principe moet men dan wachten tot de
volgende ronde.Bladeren worden in de herfst
(op sommige plaatsen) meermalen per week
geruimd. We hebben bij Openbare Werken zelfs
een servicedienst waar men 24 uur per dag kan
bellen voor calamiteiten.
Dit telefoonnummer 045-5604000 staat ook
altijd in allerlei buurt en wijkbladen.
We draaien wachtdiensten van maandag tot
maandag (24 uur per dag). De mensen van ons
wijkteam worden bij extreem winterweer ook
ingezet bij de gladheid bestrijding.
IS HET WERK IN DE LOOP DER TIJD
VERANDERD?
De verhouding van hoeveelheid werk en
budgetten word steeds krapper. In feite kwam
het er op neer dat als een project goed liep, er
dus soms gekort werd om te kijken of het met
minder nog even goed kon. Dit is een neerwaartse spiraal die op termijn niet haalbaar is,
temeer daar je ook over structureel onderhoud
praat, je kunt dan misschien op korte termijn
wel beknotten op budgetten zonder dat dit
in eerste instantie direct zichtbaar is (rioleringen), maar hier in Hoensbroek zie je nu ook
voorbeelden van dat beleid waarbij uiteindelijk
de rekening eens gepresenteerd wordt aan de
bestuurders van de komende tijd, als er sprake
is van achterstallig onderhoud.
We krijgen in ons werk ook te maken met een
mentaliteitsverandering.

Bijvoorbeeld: Het gebeurt dat mensen op
oudejaarsavond zelfs zóveel vuurwerk afsteken
dat de straat voor hun huis totaal rood gekleurd is. Vervolgens bellen juist die mensen de
gemeente op dat men het schandalig vindt dat
de gemeente het nog niet heeft weggehaald.
Dit vind ik persoonlijk een vorm van asociaal
gedrag die volgens mij lijkt toe te nemen,
evenals de agressie waarmee sommigen ons
telefonisch benaderen over allerlei andere
klachten.
Maar het is logisch dat bij elke vorm van
bezuiniging óók meer klachten binnenkomen.
Sommige burgers pikken dit dan niet meer.
Voor ons is dit dus passen en meten met allerlei
soorten werk, aannemers, buurtstichtingen
en burgers, om het toch nog zo goed mogelijk
te kunnen afhandelen en te kunnen regelen,
let wel met de daarvoor “maar” beschikbare
gelden.
Het is een goede zaak dat de buurtstichting
en de bewoners inzicht hebben/krijgen in de
problemen in de omgeving. Maar ook begrip
krijgen waarom niet alles zo snel kan worden
uitgevoerd of in enkele gevallen misschien
helemaal niet. Sommige problemen zijn zo
complex dat je er eigenlijk niet meer uitkomt.
Zie de Kouvenderstraat, eens als paadje naar
het centrum van het oude Hoensbroek vanzelf
ontstaan. Deze straat is nu een van de belangrijkste straten in Hoensbroek. Maar doordat
men in deze straat langzaam maar zeker méér
wil, te denken valt dan aan fietspaden,
parkeerplaatsen, trottoir, én ook winkeluitbreiding richting Akerstraat Noord, kan dat
grote problemen met zich mee brengen.
Hoewel dit in wezen een brede straat is, is de
benodigde breedte voor al de wensen van de
bewoners/gebruikers eigenlijk te smal. Om aan
alle wensen tegemoet te kunnen komen zou je
één rij huizen moeten afbreken
Kortom: soms moeten wij én de buurtstichting
tot één conclusie komen, dat sommige aanvragen van mensen m.b.t. problemen in een straat
of buurt, helaas niet kunnen worden opgepakt
en uitgevoerd.
HEEFT BUURTGERICHT WERKEN VOOR
JULLIE ZIN OF KOST HET ALLEEN MAAR
MEER WERK?
Het begrip “Buurtgericht werken” is vooral
een soort samenwerkingsverband met de buurt
en de gemeente. Meer begrip en waardering
voor elkaar hebben, te weten komen hoe iets
werkt, en welke procedures gevolgd moeten
worden. Uiteindelijk is het in de meeste gevallen zo, dat men al tevreden is dat men wordt
gehoord, inzicht krijgt in de materie n er kan
worden afgesproken binnen welk tijdstermijn
er eventueel iets geregeld kan worden. Maar
het is geen toverwoord, niet alles is zo maar
op te lossen, en niet alles kan thans binnen de
huidige financiële situatie van Heerlen worden
uitgevoerd.
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WAT IS OPENBARE RUIMTE
Alles wat buiten ligt en staat, derhalve géén
particulier eigendom is. Iedereen zou gebruik
kunnen maken van die ruimte.Vroeger was er
meer respect voor die openbare ruimte maar
vroeger was er ook méér ruimte, er was minder
ingericht, meer vrijheid en méér speelruimte.
Vooral jongeren hebben ” een vrije ruimte”
nodig die er steeds minder is.
Anderzijds kun je de tijd niet terugdraaien,
er zijn dus maar beperkte plekken voor ons
allemaal. Om dan toch allemaal goed met
elkaar overweg te kunnen, zullen we de
regels duidelijker moeten maken en ook beter
moeten overbrengen wat wel en wat beslist
niet door de beugel kan.
Openbare zitbanken doorzagen met een
motorzaag kan bijvoorbeeld niet!
Anderzijds is het ook nodig om meer alternatieven te bieden, om deel te nemen aan
de “openbare ruimte”, en in te zien dat wat
wij vaak tolerantie noemden, ook onverschilligheid was. Mensen durven vaak ook
niet in te grijpen in hun eigen straat omdat ze
bang zijn voor tegenacties, maar het kan ook
anders. Zoals bijv. een groep bejaarden die in
ploegendienst een bank bezet hielden bij het
dierenpark om te voorkomen dat anderen die
plek gebruikten om de boel te verzieken en te
vernielen.

HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VOOR DIT
STADSDEEL?
Dit hangt voor een groot deel af van de
plannenmakers en stedenbouwkundige, en
uiteraard het College en de Raad van Heerlen.
In een dorp (of stadsdeel Hoensbroek) werd
naar mijn mening in vroeger tijden nog niet
voldoende aandacht geschonken over de inrichting van allerlei belangrijke behoeften van
de burger. Het beleid van woningverenigingen
heeft eveneens een uitermate belangrijke
functie in het totale plaatje van een buurt.
Wil men een toekomst ingaan waar voldoende
speelgelegenheid is voor de jeugd én genoeg
ruimte is voor de ouderen om normaal te
kunnen genieten van het leven in de levensom-geving, zal men juist die openbare ruimte
béter moeten gaan invullen.
Sommige ruimten zal men moeten gaan
claimen, b.v. een soort bestemmingplan voor
een trapveldje. We zien maar al te vaak dat de
huidige trapveldjes of speelgelegenheden hier
en daar worden volgebouwd met als gevolg dat
er op die plek/omgeving nog meer problemen
komen met jongeren. Maar als alles is dichtgebouwd wat dan?

Buurtvereniging
’t Kraaiennest/Huizerveld
Wij willen ons graag voorstellen als het nieuwe
bestuur van de buurtvereniging.
Dit nieuwe bestuur wil de draad weer oppakken. We willen de belangen van de buurt
behartigen naar de gemeente toe en ook
andere zaken die zich voordoen oppakken.
Daarnaast staan we klaar voor jong en oud
met sport, spel en recreatie.
Omdat er veel te doen is kunnen we nog wat
versterking gebruiken. Bewoners die willen
toetreden tot het bestuur kunnen hiervoor
contact opnemen met het secretariaat.
Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

dhr. H. Jansen,
dhr. J. Ubachs,
dhr. R. Meisters,
Mevr. C. Extra,
Mevr. C. Meisters

Secretariaatsadres:
Leeuwerikstraat 40, 6432 JB Hoensbroek
Tel: 045-5216585

LAAT ONS NIET IN DE KOU STAAN!!!

Energie besparen in huis:

Tip !
Gas wordt vooral gebruikt om het huis te
verwarmen en voor warm water. Met deze
tips kunt u energie besparen en tegelijk uw
comfort verbeteren,
Droge lucht zorgt voor vervelende statische
reacties. Dit wordt voorkomen door
luchtbevochtigers aan de radiatoren te
hangen. Doordat de lucht vochtig is wordt hij
ook nog eens sneller verwarmd. Energie wordt
door vochtige lucht sneller geleid dan door
droge lucht waardoor er dus minder energie
nodig is om het warm te krijgen.
OUDERWETSE ENERGIEMAATREGEL:
Warme lucht stijgt op. Daarom kan
het gebeuren dat het rond uw voeten
onbehaaglijk koud is terwijl de thermometer
de juiste kamertemperatuur aanwijst.
Sloffen aan of een benendeken.

Colofon
Buurtberichten Mariagewanden is een uitgave
van: de Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
3e jaargang Nr.3 • Verschijnt 4 keer per jaar
Oplage: 2200ex
Redactieadres:
Hermesweg 20, 6432 CT Hoensbroek
bsdevlieger@xs4all.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer
112
(ambulance, brandweer, politie)
Politie (geen spoed)
0900-8844
Algemeen maatschappelijk werk
5615260
(ook voor Hoensbroek)
Arbeidsbureau, putgraaf 210
5714845
Bureau voor rechtshulp Heerlen
5719551
Bureau slachtofferhulp
046-4203500
CAD
5719577
Dierenambulance
5708000
Drugs- en tippeloverlast
5604040
Gemeentehuis Heerlen
5605040
Grofvuil aanmelden/afvaltelefoon
5437100
Huisvesting:
- woningstichting Hoensbroeck
5636600
- de Voorzorg
5223255
Informatiecentrum
5605050
Thuiszorg Burg. V.d. Kroonstraat 20
5635483
Beersdalweg 93
5616161
Storingsnummers:
- Essent (electriciteit en gas)
0800-0004
- Kabel
0800-1682 of 0340
- Water
0800-0233040
- defecte straatverlichting
073-8558472
Openbare werken
5604000
Onderwijs:
- onderwijstelefoon
0800-1608
- Openbare basisschool
5211623
steenkoolstraat
- Basischool De Vlieger
5234400
- Peuterspeelzaal de Belhamels,
5227150
Steenkoolstraat 2
- Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest,
5212800
Schuinstraat 2a
Vrijwilligerscentrale
5602525
Buurtwinkel Kasteelbuurt
5231747
Huurdersbelangenvereniging
Groot Hoensbroek
5227671
Parochies:
- H. Montfort, Hoofdstraat 83,
5212518
- OLV mgd der armen,
5212518
Zandbergsweg 26
- Pastorale nooddienst ziekenhuis Heerlen 5766666
Huisarts:
Limpens en Brouwers, Hoofdstraat 93,
5212553
Nightcare (weekendpost huisartsen)
5778844
Apotheken:
Martens, hoofdstraat 87,
6432 GA Hoensbroek
5212214
RD4 servicenummer reinigingsdienst
5437100 of
5604000
Fysiotherapeut Dorren
Hoofdstraat 110,
5630180
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden
5233757
Ziekenhuizen:
- atrium heerlen
5766666
- atrium brunssum
5279999
Kindertelefoon
0800-0432

Druk:
Drukkerij Welman, Passartweg 43, 6421 NT
Heerlen
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CONTACTPERSONEN
De volgende personen fungeren als
contactpersoon voor hun deel van
de buurt naar het bestuur van de
Stichting Buurtbeheer:
• John Karst, Houwerstraat 43,
6432 AL Hoensbroek,
tel: 5225805, emailadres:
jomoloje@home.nl
• Gerard Ijkema, Voorstraat 18,
6432 CB Hoensbroek
g.c.ijkema@planet.nl
• Ben Maes, Hoogstraat 10,
6432 GL Hoensbroek,
tel: 5233123, emailadres:
ben.maes@home.nl
• Ine Kleiweg, Hoofdstraat 216, 6432
GL Hoensbroek
tel: 5233757, emailadres: schoonhei
dssalonineke@planet.nl
• Katinka Bloem, Opbraakstraat 41,
6432 BR Hoensbroek
tel: 5281608, emailadres:
schopla@home.nl
• Harrie Wolfs, Delstraat 34,
6433 EA Hoensbroek tel:5214248,
emailadres: bleubarett@home.nl
• Marian van de Elzen en
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.

UITBREIDING REDACTIE
In de eerste nummers van buurtberichten hebben we beschreven
wat er allemaal komt kijken bij
het maken van een buurtkrant.
Wij vroegen toen ook om u aan te
melden als redactielid. De drempel
hiervoor is blijkbaar voor veel
mensen te hoog. We zitten nu dus
nog steeds met een incomplete
redactie. En dat merk je echt wel.
En u ook. Want ook dit nummer
ligt weer later dan de bedoeling
was bij u in de bus. Om de
geplande 4 nummers per jaar te
kunnen uitbrengen hebben we
dringend nog enkele mensen
nodig. Vooral voor het schrijven
en bij elkaar zoeken van teksten.
Misschien toch iets voor u???
Wilt u zich aanmelden of wilt u
eerst meer informatie? Bel even
met Chrit Beek tel: 5230440
(overdag). U kunt ook mailen
naar cbeek@traceeheerlen.nl of
ben.maes@home.nl

