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NIEUW(S)

HOENSBROEK 75 JAAR GELEDEN BEVRIJD
Sfeervolle herdenking op het kasteel

Hoensbroek werd op 17 september 1944 
bevrijd. 75 Jaar later, in de overtuiging 
dat vrijheid gevierd moet worden, 
zette Viergebrook op 21 september jl. 
een  feestelijke evenement neer met 
medewerking van vele Hoensbroekenaren: 
Hoensbroek 75 jaar bevrijd! 

De aankomst van 15 veteranen, die kort 
daarvoor door Willy-Jeeps werden opgehaald 
bij het Eldershoes, zorgden voor de aftrap 
van het evenement. Zij kregen een oranje 
gerbera, die zij mochten steken in de door 
Ogenlust uitgeleende bloembakken. Dit 
als herinnering aan het feit dat wij nu, 75 
jaar later, dit feest in alle vrijheid mochten 
vieren. 
Wim van Straten vertelde kort iets over 
Viergebrook. Dit evenement was het eerste 
dat de gezamenlijke buurtstichtingen onder 
de nieuwe naam heeft neergezet. En met 
succes. 

Behalve de veteranen en hun aanhang was 
de belangstelling voor het evenement groot. 
Voor de ingang van het kasteel stonden 
diverse legervoertuigen, waaronder de 
Willy-Jeep waarmee de veteranen werden 
opgehaald en die middag ritjes met 
de kinderen maakten over de Juliana- 
Bernhardlaan. 
Ook was er vervoer geregeld naar het 
kasteel. Stal Ten Esschen bracht de hele 

middag mensen naar en van het kasteel, 
zodat alle bezoekers makkelijk het kasteel 
konden bereiken. 
Bezoekers die het eerste binnenplein 
opkwamen mochten ook een oranje Gerbera 
naast de Gerbera’s van de veteranen in de 
oase prikken. Ze werden getrakteerd op 
niet alleen een middagvullend programma 
op de binnenplaats, maar Hans Ermers 
had de moeite genomen een prachtige 
videovertelling over dit thema te vertonen 
in een van de ruimtes van het kasteel. 
Om 13.30 ging het officiële gedeelte van 
start. Er waren toespraken van wethouder 
Frank Simons die een oorkonde in ontvangst 
nam waarin stond dat Hoensbroek bevrijd 
was, Dick Gebuys van het 4&5 mei comité 
en Anne Rose Orbons die een verhaal 
vertelde over de rol van kasteel in de oorlog. 
Wethouder Adriane Keulen hield een korte 
rede over het ontstaan van Viergebrook en 
het succes van dit eerste evenement. 

Toespraken werden afgewisseld door 
optredens van de Brooker Shanty’s en 
het prachtige lied van Hans Ermers en 
Jan Pillaerds “t Hink in de loch”, het 
bevrijdingsverhaal van Doortje, de moeder 
van Jan, die zelf ook aanwezig was op dit 
evenement. 

Hoensbroekse buurtstichtingen, maar ook 
het Parkstad Ballonfestival, het kasteel dat 
de binnenplaats ter beschikking stelde en 
natuurlijk alle bezoekers.

Lees verder op pagina 2 >
Foto's: Corina de Greef
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> Vervolg pagina 1.

Speciaal voor de mensen die het lied van 
Jan Pillaerds en Hans Ermers gemist hebben: 
hier de QR-code die u kunt scannen voor de 
internetlink naar het liedje:
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AED-Nieuws
Voor het plaatsen van AED’-s is het een 
succesvol jaar geweest. Er zijn inmiddels 
3 nieuwe AED’s opgehangen in onze wijk.

Op 12 november werd de derde geplaatst aan 
de gevel van Buurtzorg aan het Gouverneur 
Baron van Hövellplein.

Er zijn inmiddels vijf cursusavonden geweest 
in de BMV. Hier kregen 60 mensen de 
instructieles over hoe om te gaan met een 
AED bij een reanimatie.
Dit had ook tot gevolg dat er veel nieuwe 
aanmeldingen zijn voor ‘Hartslag Nu’, de 
organisatie die de alarmeringen verzorgt bij 
een 112-melding voor reanimatie.
Onze wijk wordt hierdoor steeds veiliger!

"ZOALS HET KLOKJE IN HOENSBROEK TIKT,
TIKT HET NERGENS....”

Echter: de klok op ons voormalig 
gemeentehuis tikt al jaren niet meer. 
Zou het niet fijn zijn als die klok de 
tijd weer gaat aangeven en alle vier 
de wijzerplaten hun werk weer kunnen 
gaan doen?

In Hoensbroek hebben wij sinds kort een 
overkoepelend orgaan ,4-GEBROOK. Dit 
kwam tot stand door samenvoeging van 
de vier buurtstichtingen, die medewerking 
willen gaan verlenen aan het weer laten 
tikken van onze klok.

4 wijzerplaten, 4 buurtstichtingen.....1 
overkoepelend orgaan, 1 Hoensbroek...
Toeval?

Er zijn vergevorderde plannen om dit idee 
te verwezenlijken. Deze plannen hebben 
afgelopen maanden gestalte gekregen 
en zoals het er nu uitziet zullen ze het 
komende voorjaar uitgevoerd kunnen gaan 
worden.

Zo zijn er al besprekingen geweest met 
enkele wethouders, de eigenaar het pand, 
het klokkenmakersgildes, 4-Gebrook en 
mogelijke geldschieters.

Ook, en vooral, lopen er plannen om 
alle bewoners van ons Hoensbroek te 
betrekken in dit plan!
Binnenkort zal er meer informatie 

beschikbaar zijn en die gaan we uiteraard 
delen met de inwoners van Hoensbroek.

Voor meer info kunt u bellen met de 
initiatiefnemer van dit project:
John Visker, voorzitter Stichting 
Buurtbeheer Nieuw Lotbroek 0646143711.

Namens 4GEBROOK,
John Visker
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WERKZAAMHEDEN IN DE WIJK - DEEL 1
ERGERNISSEN EN OVERLAST WORDEN EINDELIJK AANGEPAKT

De afgelopen weken werd aan vier plekken 
gewerkt die voor menig inwoner van onze 
wijk al jaren een bron van ergernis waren. 
In deze Buurtberichten: werk aan de 
Maria-Gewandenstraat/Zandbergsweg en 
het al decennia braakliggende terrein van 
het voormalige tankstation en busloods 
van Mulder aan de Juliana-Bernhardlaan.

Rioleringswerkzaamheden Maria-
Gewandenstraat.
Het bestaande rioleringsysteem ter hoogte 
van de kruising Maria-Gewandenstraat/
Langstraat leidde in het verleden 
tot overstromingen en ondergelopen 
kruipruimten aan de Zandbergsweg. Tijd voor 
een renovatie van de bestaande riolering.

Bodemsanering van het braakliggend 
terrein aan de Juliana-Bernhardlaan.
Al een jaar of dertig lag het gebied van het 
voormalige tankstation en busloods van de 
firma Mulder aan de Juliana-Bernhardlaan 
braak. Bij veel buurtbewoners bestond 
ook  het vermoeden dat er nog tanks in de 
grond lagen. De mogelijke aanwezigheid 
van resten (lekkende) benzine of diesel 
was onzeker en de groei van onkruid was 
voor menig wijkbewoner en voorbijganger 
een doorn in het oog. Zeker voor zo'n plek 
tegenover ons fantastische kasteel. In de 
eerste week van oktober waren er opeens 
van allerlei werkzaamheden op het terrein: 
graafmachines, vrachtwagens en een grote 
grondsaneringsinstallatie. Na intensief 
graafwerk, verdween de saneringsinstallatie 
op 15 november weer. Brandstoftanks 

werden verwijderd en alle gaten zijn 
inmiddels weer gedicht. Wat de reden was 
voor de plotselinge activiteit en of er al een 
bestemming is voor het terrein is vooralsnog 
onbekend.
In de volgende Buurtberichten, deel 2.

Foto's: Hans Ermers. 'Texaco' n.b.
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Historie TTV Hoensbroek
Tafeltennisvereniging T.T.V. Hoensbroek 
bestond in 2017 50 jaar en is voort gekomen 
uit de stichting Sport & Spel.

Na het opheffen van de stichting, is de 
afdeling tafeltennis op 7 februari 2002 als 
zelfstandige vereniging verder gegaan onder 
de naam T.T.V. Hoensbroek. Ook tijdens de 
periode van de stichting heeft de vereniging 
met een eigen bestuur gefunctioneerd.
We zijn aangesloten bij de NTTB, de 
Nationale Tafeltennisbond. Het aantal leden 
bedraagt op dit moment ongeveer 30.

Wat stellen wij ons als doel? 
Een vereniging die de sportieve prestaties 
van haar leden volledig ondersteunt en 
de middelen die daarvoor nodig zijn, 
beschikbaar stelt.

Activiteiten 
T.T.V. Hoensbroek besteedt ook aandacht 
aan het clubgevoel door tal van activiteiten 
georganiseerd door de activiteitencommissie.

De volgende activiteiten worden o.a. 
georganiseerd:

• Clubkampioenschappen;
• Oldtimerstoernooi voor NTTB-leden 

vanaf 35 jaar;
• Kegelavond voor leden en gezinsleden;
• Wandeltocht/fietstocht met barbecue 

voor leden en gezinsleden;
• Spellenavond voor leden en 

gezinsleden;
• ...en wat de leden nog meer aandragen.

Trainingen voor competitiespelers en 
recreanten
Tijdens de trainingen op dinsdag van 19:30 
uur tot 23:30 uur wordt de techniek van het 
tafeltennissen bijgebracht. Op donderdag 
van 19:30 uur tot 23:30 uur is er onder 

begeleiding een vrije training om het 
geleerde te oefenen.

50+FIT
Naast deze trainingen heeft TTV Hoensbroek 
op woensdagmiddag van 14:30 uur tot 17:00 
uur de activiteit "50+FIT". Dit houdt in dat 
men in een relaxte sfeer gaat bewegen met 
leeftijdsgenoten. Er zijn enkele ervaren 
55+ tafeltennisspelers aanwezig om, indien 
gewenst, aanwijzingen te geven.
Tussendoor kan men genieten van een gratis 
kop koffie en een heerlijk stuk Limburgse 
vlaai.
Tafeltennisbatjes zijn aanwezig en het enige 
dat men mee dient te nemen is gemakkelijk 
zittende kleding en sportschoenen (zonder 
zwarte zolen). Na afloop is er gelegenheid 
om zich te douchen.
De deelnamevergoeding voor deze activiteit 
bedraagt 4,50 euro per maand. De eerste 2 
keren zijn GRATIS.
Wij verheugen ons op uw komst en samen 
gaan we er iets moois van maken!
 
Op onze website https://www.ttvhoensbroek.
nl kunt u alle informatie vinden.

TAFELTENNISVERENIGING HOENSBROEK

Gemeente Heerlen neemt maatregelen 
die ervoor zorgen dat het rioolstelsel, 
grondwater en oppervlaktewater (vijvers) 
in de toekomst goed blijven functioneren. 
Daarom investeert Heerlen de komende 
jaren jaarlijks 2 miljoen euro in 
maatregelen om voorbereid te zijn op de 
gevolgen van klimaatverandering.

Het Integraal Waterplan, dat het waterbeleid 
van de regio parkstad omschrijft, en het 
Watertakenplan Heerlen 2020-2024, dat 
het gemeentelijk waterbeleid beschrijft, 
worden in november in de commissie en 
gemeenteraad behandeld.

Ook u kunt helpen: subsidie voor het 
afkoppelen van dak of inrit.
Ook u kunt een bijdrage leveren tegen de 
gevolgen van klimaatverandering door het 
dak, inrit en achtertuin af te koppelen 
van het gemeentelijk rioleringsstelsel. 
De gemeente en het Waterschap Limburg 
geven een subsidie van 10 Euro per m2 
afgekoppeld verhard oppervlak. Kijk eens 
op www.waterklaar.nl voor tips in en rond 

uw woning. Op deze site staat ook het 
aanvraagformulier voor de afkoppelsubsidie.
Maatregelen klimaatverandering: 
regenwater loskoppelen van afvalwater
De komende jaren koppelen we 
bij rioolrenovatieprojecten en 
herinrichtingsprojecten (bijvoorbeeld de 
pleinen in het centrum) verhard oppervlak 
af van het rioolstelsel. Schoon regenwater 
filtert in de grond en gaat niet meer met het 
afvalwater naar een zuiveringsinstallatie. 
Het rioolstelsel krijgt dan meer ruimte om 
hevige buien te verwerken. 

Meer ruimte voor water
Door projecten als Operatie Steenbreek 
(groen in de tuin, in plaats van steen), 
het afkoppelen van gemeentepanden en de 
Stimuleringsregeling Groene Daken en de 
Waterbewust campagne, komt er meer ruimte 
voor water én groen.

Aanpak beken 
Ook het oppervlaktewater in Heerlen 
wordt aangepakt. De afgelopen jaren is de 
Geleenbeek en de Caumerbeek voor een 

groot gedeelte opnieuw ingericht. Het 
ontbrekende stuk van de Caumerbeek tussen 
de Schaesbergerweg en Meezenbroekerweg is 
de komende jaren aan de beurt.
Samenwerking
De gemeente Heerlen neemt samen met de 
gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, 
Beekdalen, Simpelveld, Voerendaal, het 
Waterschap Limburg, het Waterschapsbedrijf 
Limburg en de Waterleidingmaatschappij 
Limburg deel aan het samenwerkingsverband 
regio Parkstad. Binnen dit 
samenwerkingsverband wordt samengewerkt 
aan het verhogen van de kwaliteit van de 
afvalwaterketen, het verminderen van de 
kwetsbaarheid en verlagen van de kosten. 

Het Integraal Waterplan en Watertakenplan 
Heerlen 2020-2024 is het resultaat van dit 
samenwerkingsverband en vormt één van 
de stappen op weg naar een verdergaande, 
structurele samenwerking binnen onze regio.

INTEGRAAL WATERPLAN EN WATERTAKENPLAN HEERLEN 
2020-2024

Heerlen neemt maatregelen voor de toekomst
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'IEDEREEN TELT' ALS TWEEDE NATUUR
IN GESPREK MET WETHOUDER ADRIANE KEULEN

Wethouder Adriane Keulen is geboren 
en getogen in Hoensbroek. Daarvoor 
was ze onder andere projectleider bij 
Baanbrekend Werk en Hoofd Buurtgericht 
werken bij Gemeente Heerlen. In haar 
portefeuille: Integraal Ouderenbeleid, 
Buurtgericht werken, Publieke 
Dienstverlening en Informatisering zijn 
er veel uitdagingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van diversiteit en mobiliteit. Hoe 
heeft ze tot nu toe haar ambt ervaren en 
hoe ziet de toekomst voor Hoensbroek er 
uit als het aan haar ligt? 

Adriane, je bent nu ongeveer anderhalf 
jaar wethouder. Hoe bevalt dat?
'Ja, dat bevalt goed.'

Mis je je oude werk wel eens?
'Nee, ik mis mijn oude werk niet. Dat komt 
ook omdat ik nu uitdagend werk heb dat 
deels in het verlengde ligt van mijn vroeger 
werk. Als wethouder ben je continu bezig 
om de maatschappij mooier te maken. In 
mijn eerdere functies deed ik dat natuurlijk 
ook, maar nu kan ik meer aan de knoppen 
draaien. Aan de andere kant is er natuurlijk 
de verantwoordelijkheid die een stuk groter 
is. En ik ben er 24 uur per dag mee bezig, 7 
dagen in de week, maar dat heb ik altijd al 
gehad.

Als ik in het verleden iets deed met mijn 
werk, dan was ik er ook áltijd mee bezig en 
voelde ik me ook heel erg betrokken. Mensen 
zeggen wel eens: 'het lijkt me erg zwaar.' 
Maar dat had ik eigenlijk altijd al gehad van 
nature, een soort  arbeidsethos. Ik vind het 
fijn om iets met volle overgave en passie te 
doen. Dat is dus door mijn wethouderschap 
niet veranderd.' 

Je verantwoordelijk is een stuk groter. 
Hoe ga je daar mee om? 
'Het is niet lastig, maar ik ben me er wel van 
bewust. Kijk, als je wethouder bent en in 
het bestuur van de stad zit, dan is dat iets 
heel anders dan wanneer je als ambtenaar 
werkt in een groter geheel. Dan heeft 
iedereen zijn verantwoordelijkheid. Iedereen 
doet er ook toe, elk radertje in het uurwerk 
is van belang. Maar dit is van een andere 
orde. Dan komt door de consciëntieusheid 
waarmee ik de zaken wil doen. Daar ben ik 
me van bewust; het hoort bij de functie van 
wethouder zijn van een grote stad.'

Kun je dat 'zorgvuldige' wat 
verduidelijken?
'Nou, dat ik vind dat het wethouderschap 
een belangrijke functie is en dat je daarin 
verbindingen wilt maken. Je bent wethouder 
bij de gratie van de mensen in de stad;

dan vind ik heel erg belangrijk om je werk 
goed te doen. Dat heeft er zoals ik al 
zei altijd in gezeten en nu wil ik dat ook 
gewoon voortzetten. Dat betekent dat je 
op verschillende fronten moet schakelen. 
Strategisch, meedenken over zaken in de 
stad. Aan de andere kant wil ik er ook zijn 
voor de mensen en het contact zo goed 
mogelijk houden. Ik kan van allerlei dingen 
roepen en vinden. Als ik die opschrijf 
maar ze zelf niet belijdt, dan boet je aan 
geloofwaardigheid in.'

Waarom ging je de politiek in, wat was je 
motivatie?
'Nou, ik heb er nooit naar gestreefd om de 
politiek in te gaan, niet per definitie. Ik heb 
wel altijd mijn steen willen bijdragen en ben 
altijd heel erg betrokken geweest. Ik wilde 
graag dingen veranderen.'

Geef daar eens een voorbeeld van...
'Bijvoorbeeld de kloof tussen de burger en 
het bestuur kleiner maken. Of om, toen ik 
nog als ambtenaar werkte, te laten zien dat 
die ambtenaar ook gewoon hardwerkende 
mensen zijn die echt wel weten wat er in 
de stad en in de buurten gebeurt. Dáár 
mijn bijdrage aan te leveren, dat vond ik 
belangrijk.'
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Maar dat deed je als ambtenaar…
'Ja, maar ik had niet als doel om de politiek 
in te gaan; het kwam op mijn pad. Ik was 
al lid van de Ouderenpartij. Als ambtenaar 
deed ik daar niet zo veel mee, maar toen ik 
gevraagd werd voor het wethouderschap heb 
ik me niet bedacht en vond dat ik het moest 
doen.'

Had je enig idee wat het ging inhouden, 
in de zwaarte van het werk en de  
verantwoordelijkheid die het met zich 
mee zou brengen?
'Ja, dat had ik wel. Ik zat natuurlijk dicht bij 
het bestuur     bij veel dingen die ik deed. 
Dus dat valt me ook niet tegen. Kijk: soms 
komen dingen op je pad, zo zit ik ook wel 
weer in elkaar en moet je op dat moment 
ja of nee zeggen. En mensen hadden 
vertrouwen in mijn beslissing.'   

Je noemde net dat je de kloof tussen 
burger en gemeente wil beslechten. 
Bedoelde je zowel de kloof tussen burger/
gemeente en de burger/politiek?
'Beiden. De gemeente is een organisatie 
waarin je werkt voor het publieke belang. 
En toch wordt het heel vaak nog gezien 
als: ‘wij-zij’, terwijl het ‘wij’ is. Wij samen, 
samen werken aan iets. En dat ‘wij-gevoel’ 
vind ik belangrijk.'

Hoe ziet die kloof er volgens jou uit; kun 
je daar eens een concreet voorbeeld van 
geven?
'Het ontbreekt bij burgers nogal eens aan 
vertrouwen.'

Oké, maar hoe werk je daar dan aan?
'Dat doe ik op verschillende manieren. 
Ik heb natuurlijk mijn portefeuille met 
daarin buurtgericht werken, dat ik heel 
erg belangrijk vind. Daarin wil ik dingen 
niet ‘overnemen’, maar wel mensen 
stimuleren, inspireren en faciliteren. Dat 
gebeurt natuurlijk ook ambtelijk binnen 
mijn portefeuille via het programma 
‘Burgerbetrokkenheid’ bijvoorbeeld. Dat 
is er nooit geweest en dat loopt als een 
dwarsverband door de organisatie en wordt 
nu verder uitgewerkt. De visienota ligt 
er sinds juni en ik wil naar een concreet 
programma dat in december in de raad moet 
liggen met concrete actieplannen en punten. 
Natuurlijk probeer ik ook de medewerkers 
hier mee te nemen en te inspireren. 
De interne organisatie is uiteraard erg 
belangrijk. Je moet goed luisteren, wat 
niet wil zeggen dat je het altijd iedereen 
naar de zin kunt maken. Je hoeft ook niet 
altijd iedereen uitputtend te consulteren, 
want dan kom je tot niets. Luisteren, maar 
daarnaast vooral: dóen. Mensen willen 
dingen zien, voelen.'

Je laat op social media vaak zien waar je 
mee bezig bent. Wat mij interesseerde 

was dat je reageerde op een artikel 
van Monique Parren waarin je pleit 
voor meer diversiteit in organisaties. 
Vanuit de SBMG, maar eigenlijk vanuit 
alle buurtorganisaties zou ik wel 
eens willen weten op welke manier 
een buurtorganisatie volgens jou 
kan bijdragen aan de zorg voor meer 
diversiteit, een nogal breed begrip. Hoe 
krijgen ze dit op de agenda en wat kan 
er gedaan worden om meer diversiteit te 
realiseren?
'Als je echt kijkt naar buurtorganisaties 
denk ik dat het belangrijk is dat die 
mensen vertegenwoordigd zijn in hun 
buurtorganisatie en dat het bestuur en de 
mensen er omheen er voor open staan. Daar 
begint het mee. En wellicht de moeite doen 
om diversiteit ook op de tafel te krijgen en 
je daar op te richten.'

En zijn daarbij dan zaken die prioriteit 
verdienen volgens jou in bijvoorbeeld 
Maria-Gewanden?
'Sowieso gaat het om mensen met een 
beperking en om die te betrekken. Dat 
zie je niet in zo heel veel besturen, maar 
het kan voor die mensen ook zingeving 
betekenen. Mensen die fysiek beperkt zijn 
kunnen even goed meedenken en beslissen. 
Het gaat ook over de verdeling van man/
vrouw of over andere geaardheid. En dat 
kun je als organisatie uitstralen in je 
beleid, bijvoorbeeld door er thema’s aan 
te besteden. Themabijeenkomsten met 
ouderen of met optredens. Maar ook jullie 
boekenbrunch. Dus misschien ook wel eens 
in de zoveel tijd een thema pakken in het 
kader van diversiteit.'
 

In jouw interview met RTV Parkstad 
onlangs, vertelde je over 'De week van 
de toegankelijkheid'. Hierin werden drie 
activiteiten genoemd die in die week 
georganiseerd werden. Een wandelroute 
en twee acties door bioscoop Quatro. 
Ik kreeg persoonlijk het gevoel dat 
drie acties nogal mager was, ook na 
het bezoeken aan de website van de 
cliëntenraad….
'Dat is denk ik ook wel zo. Maar je moet het 
zo zien: die Cliëntenraad Gehandicapten 
bestaat ook allemaal uit vrijwilligers 
die dat bijvoorbeeld naast hun baan 
doen. En Heerlen Inclusieve Stad (over 
toegankelijkheid en bereikbaarheid) wordt 
vaak breder gebruikt. Waar ik het in de 
Week van de Toegankelijkheid over had 
ging echt over mensen met een beperking. 
Daar is in het verleden te weinig mee 
gedaan. Daarom is er in de begroting 

meer geld voor vrijgemaakt. De Algemene 
Beschouwingen zijn net geweest en de raad 
is akkoord gegaan met het bedrag voor 
Heerlen inclusief. In mijn optiek en vanuit 
mijn achtergrond (bij Licom) als manager 
re-integratie en als arbeidsdeskundige, 
ben ik bezig geweest met mensen met 
een beperking, lichamelijk, psychisch 
of verstandelijk. Ik vind dat een groep 
die te weinig aandacht geeft gekregen. 
De Cliëntenraad Gehandicapten  heeft 
de afgelopen tijd best veel gedaan, 
bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van 
gebouwen en wijkschouwen. Dat is wat 
fragmentarisch en kan veel beter. Dus 
wat we nu doen is dat we een startnotitie 
schrijven waarin staat waar we nu staan en 
wat we zouden moeten doen. Tot nu toe is 
daar eigenlijk nooit echt geld voor geweest.' 

Met het geld dat mogelijk vrij wordt 
gemaakt wordt ook aan bewustwording 
gewerkt?
'Klopt. Bewustwording speelt bij veel 
thema’s, net als communicatie. Ben 
je bewust dat er mensen zijn met 
een beperking waarvoor niet alles 
vanzelfsprekend is. Dat heeft met fatsoen 
en respect te maken en dat is ook waarom 
ik bij de Ouderenpartij zit. Die had het heel 
duidelijk in haar programma staan en we 
moeten daarin zelf het voorbeeld. Dichtbij 
de mensen staan. Voor mij persoonlijk is dat 
een belangrijk onderwerp, dus wil ik dat ook 
veel meer aandacht en gewicht geven.'

Communicatie is een heel belangrijk 
onderdeel van bewustwording. Wat zijn nu 
heel concrete zaken die je in gedachten 
hebt om werkelijk te gaan realiseren? 
Of, als het over diversiteit gaat: wat zou 
je dan tegen buurtorganisaties willen 
zeggen, wat zouden zij concreet kunnen 
doen?
'Wat ik zou willen, is dat iedere 
buurtorganisatie gewoon een afspiegeling 
is van de buurt; oud-jong; man-vrouw 
etc. Maar ik weet ook hoe moeilijk het 
is voor buurtorganisaties om voldoende 
vrijwilligers te vinden. Dus die moet je ook 
actief gaan benaderen. Om te laten zien 
dat ze er bij horen, de dialoog opzoeken. 
Maar misschien ook op buurtniveau een 
‘Dag van de beperking’ organiseren, Laat 
mensen vertellen wat het voor ze betekent 
als ze niet goed zien en ze moeten lopen 
door de buurt. En wat ik belangrijk vind is: 
eenzaamheid, wat erg veel aandacht heeft 
op dit moment.'

Waarom is dat op dit moment zo’n hot 
item?
'Volgens mij is dat binnen buurtstichtingen 
al jaren een punt van aandacht. Wat je nu 
ziet is dat de overheid en media er veel meer 
mee bezig zijn, de campagne ‘Een tegen 
eenzaamheid’. Heerlen heeft geld gekregen 

'Ben je er van bewust dat 
er mensen zijn met een 
beperking waarvoor niet 
alles vanzelfsprekend is.' 
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om meer te doen met deze problematiek. 
Veel kan beter door betere verbindingen 
of efficiënter werken, maar voor een 
aantal zaken is er gewoon geld nodig. In 
Heerlen wonen steeds meer ouderen die 
ook nog eens steeds ouder worden: dubbele 
vergrijzing. Natuurlijk komt eenzaamheid 
bij alle leeftijden voor, maar ik ben nu 
bezig om vanuit het ouderenbeleid daar iets 
mee te doen. Hiervoor heb ik drie pilot-
buurten aangewezen: Hoensbroek-Centrum, 
Heerlerheide Passart en Eikenderveld. In 
deze buurten gaan we actief mensen thuis 
bezoeken.'

Het blijft moeilijk toch om mensen te 
mobiliseren, misschien wel de lastigste 
zaak voor een buurtorganisatie…
'Heel moeilijk. Maar je kunt ook tegen 
iemand zeggen die op een reguliere 
ouderenmiddag komt: probeer nu allemaal 
eens om de volgende keer iemand mee te 
nemen. Benader die eenzame eens, en neem 
ze eens mee. Zou dat lukken? Zouden we 
ons als doel kunnen stellen om met deze 
ouderengroep van 15 naar 30 bezoekers te 
gaan, desnoods door er nog een middag 
bij te doen? Wat ik ook zou willen is: 
meer ouderenadviseurs. Ook zouden we 
mensen moeten ‘opleiden’: hoe herken 
je eenzaamheid en wat doe je als je die 
constateert. Dus: bewustwording. Ook Zuyd 
is bezig om te kijken of ze iets kunnen 
bedenken in de strijd tegen eenzaamheid. 
Er is geen specifieke oorzaak, maar wat 
je merkt is dat als je bij Zuyd in een 
collegezaal staat en je verhaal vertelt, dat 
je mensen aan het denken zet. We roepen 
allemaal: ‘verbinden tussen jong en oud’, 
maar dat komt niet zomaar tot stand in een 
buurt. Dus je moet iets bedenken wat bij die 
specifieke groep behoort, wat past. Tijdens 
een college gaf ik aan dat eenzaamheid 
niet specifiek iets is voor oudere mensen. 
Het geld dat we hebben gekregen vanuit 
‘Een tegen eenzaamheid’, is voor de oudere 
populatie. Dat wil niet zeggen dat we straks 
geen andere dingen gaan doen, maar je 
moet altijd ergens beginnen. Niets is alléén 

zaligmakend; dé eenzaamheid ga je wellicht 
ook niet oplossen, maar je kunt wel mensen 
vreugdemomenten bezorgen of zorgen dat er 
meer verbinding ontstaat. 

In je portefeuille zit ook 
informatiemanagement. Als mensenmens, 
zoals je wel eens gekenschetst wordt, lijkt 
dit misschien wat verder van mensen af 
te staan.
'Ik denk het niet. Informatiemanagement 
is een basisgegeven. Alle informatie die 
wij als gemeente hebben van mensen moet 
je managen. Hieronder valt bijvoorbeeld 
informatieveiligheid en privacy. Dat zijn heel 
belangrijke elementen en een fundament 
van de organisatie en van de samenleving. 
Maar het is geen ‘hip’ onderwerp dat ook 
nog eens vervelend wordt als het fout 
gaat. Dus het heeft veel aandacht en 
ik ben er veel mee bezig. Privacy van 
gegevens en de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) zijn een constante 
factor: hoe wordt omgegaan met gegevens 
die wij van mensen hebben en gebruiken. 
Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Zo 
is er Parkstad IT, een samenwerkingsverband 
van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, 
Voerendaal en de Brandweer Zuid-Limburg 
dat de belangen en van deze organisaties 
op IT-gebied behartigt. Er worden 
bijvoorbeeld penetratietesten gedaan, 
bewuste hackpogingen door ethische hackers 
die op allerlei manieren in onze systemen 
proberen te komen. Ik heb van begin af aan 
hun ondersteund omdat het een belangrijk 
onderwerp vind. Maar je wil er ook niet de 
krant mee halen, mocht het ooit misgaan.' 

Even over Harmonie St. Caecilia: wat 
maakt dat je die binding hebt met 
de harmonie? Je hebt als ik het goed 
heb begrepen niet meer dan enkele 
blokfluitlessen gehad…
'Ik ben zelf helaas niet zo muzikaal, terwijl 
ik wel altijd een enorme verbinding heb met 
mensen die dat wél hebben. Ik houd van 
mensen die muziek kunnen maken, die goed 

kunnen zingen. Ik heb zelf ook nog even 
zangles gehad.'

Maar dan zou je nog alle kanten op 
kunnen met muziek. Waarom dan toch 
specifiek St. Caecilia?
'Het is de gemeenschapszin. Vroeger vond ik 
zo’n harmonie wat oubollig, totdat ik ermee 
in aanraking kwam en dacht: wat mooi dat 
er zo veel jongere mensen bij betrokken 
zijn. En ze doen ook nog eens heel veel 
samen voor de gemeenschap. Ook mensen 
die inmiddels ergens anders wonen en die 
terug komen voor de harmonie. En natuurlijk 
vind ik de concerten leuk. Zo’n ‘Dank je 
wel concert’ of het Nieuwjaarsconcert. Dus 
een paar jaar geleden zijn we lid geworden. 
Maar ikzelf? Ik weet niet of ik het spijt 
zou moeten noemen. Ik zou zo graag een 
instrument willen bespelen. Ik dans ook 
heel graag. Ik vind het geweldig om bij 
vrienden te zitten die op een gitaar zitten 
te tokkelen. Ik houd van dat beetje ‘gypsy-
achtige’, daar kan ik helemaal in los gaan. 
Ik vind het mooi als mensen zich zo kunnen 
uiten. Natuurlijk kun je dingen leren, zo ook 
muziek maken. Maar daar moet je ook tijd 
voor hebben en die heb ik nu gewoon niet. 
Maar ik raad iedereen met kinderen aan om 
ook die ontwikkeling heel erg te stimuleren.' 

Ik sluit altijd af met de vraag: hoe ziet 
Hoensbroek er voor jou in 2030 uit, 
ideaal gezien? Als je alles zou kunnen 
sturen en vormgeven?
'Dan zouden we een gezellig winkelcentrum 
hebben met een levendige markt. Dan zou 
het groener zijn en het kasteel veel opener.' 

Wat bedoel je met veel ‘opener’?
'Dat je er makkelijker doorheen kunt lopen 
en dat het veel meer onderdeel is van 
de gemeenschap. En dat Hoensbroek een 
levendige stad is, waar voor elkaar wordt 
gezorgd en waarin mensen er voor elkaar 
zijn. Dat ze zich iets aantrekken van de 
buurt. Nu zie je de vier buurtorganisaties 
wat heel goed is. Er zit ook steeds meer 
beweging in en dat ze ook formeel meer 
samenwerken in 4Gebrook. Ik zou willen 
dat iedereen zich een beetje bekommert 
om z’n eigen straat en niet zegt: daar ga ik 
niet over. Ook dat de ideeën die we hebben, 
bijvoorbeeld ook vanuit Gebrookerbos, 
hebben verduurzaamd, zodat nóg meer 
mensen zich betrokken voelen dan alleen de 
kleine groep mensen die zich nu inzetten. 
Een idee ontwikkelen en realiseren is 
eigenlijk niet zo moeilijk, maar zaken in 
stand houden is wat anders. Dus meer 
levendigheid en energie in ons dorp, in 
welke vorm dan ook. Doe mee als je iets 
belangrijk vindt. Maak je verdienstelijk in de 
buurt. Kom bij een politieke partij of denk 
mee. Dat is wat ik zou ik willen. •
  
Foto's: Hans Ermers



- 8 - - 9 -

JAARLIJKSE BUURTSCHOUW 
WEER GEHOUDEN

Op donderdag 19 september 2019 was er 
weer de jaarlijkse buurtschouw in Maria-
Gewanden.

Dit jaar liep de route vanaf de BMV de 
Vlieger aan de Maria-Gewandenstraat 
via de Sint Teunisstraat, Hubertusstraat, 
Ringstraat, Mijnspoor, Panhuisstraat, 
Hoofdstraat, Steenberglaan en via de Maria- 
Gewandenstraat weer terug naar BMV de 
Vlieger.
Zoals elk jaar liepen mee: wijkagent Jos 
Larue, Marc Geelen en Ralph Haan van 
Handhaving, Jeroen Hoovers van Alcander 
en Remco van Hummel namens gemeente 

Heerlen).
Er werd gekeken naar het onderhoud 
van het openbaar groen en de openbare 
ruimte. Onderweg werd gesproken met 
verschillende buurtbewoners. De punten 
die zij aankaartten en die verder naar 
voren kwamen, worden door de betreffende 
instanties opgepakt.
We kijken terug op een goede buurtschouw. 

Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, 
Jos Larue, handhaving en Alcander danken 
de bewoners waar gesprekken mee werden 
gevoerd voor hun medewerking.
Foto's: Hans Ermers 

Merci dat 
jij voor 
mij…….
Wie wil jij bedanken? Daar zijn we 
heel nieuwsgierig naar.

'Voor Elkaar' in Hoensbroek is een 
project over hoe mensen voor elkaar 
klaar staan in Hoensbroek. Dat kan 
op veel manieren. Bijvoorbeeld: de 
buurvrouw die wel eens soep kookt 
voor je, een boodschapje meeneemt 
voor buren, en nog veel meer! Er 
gebeurt heel veel in Hoensbroek op 
het gebied van burenhulp. We zijn heel 
nieuwsgierig naar de mooie verhalen 
tussen mensen, en willen deze graag 
een podium geven. Doen jullie mee?

De actie werkt als volgt: 
Kom de merci-chocolade afhalen voor 
degene die jij graag wilt bedanken en 
vul de zin “Merci dat jij voor mij …” in. 
Dat kan op dinsdag 17 december tussen 
11 en 13 uur bij Buurtpunt de Vlieger, 
Maria Gewandenstraat 24.

Ben je dan verhinderd, maar wil je wel 
meedoen? Neem dan contact op via de 
Facebookpagina “Samen voor elkaar in 
Hoensbroek”
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Open inloop
Vanaf 12 november is er iedere

dinsdagochtend van 11-13 uur open inloop.

De inloop is voor alle leeftijden. Er is

gratis koffie, ontmoeting en ruimte voor

eigen initiatief. Tevens kunt u terecht bij

ons voor vragen omtrent wonen, zorg en

welzijn.

 

Buurtpunt de Vlieger, Maria

Gewandenstraat 24

KOMT U OOK NAAR DE 
NIEUWJAARSBORREL?

Kijk op de laatste pagina voor meer 

informatie.

VOORLICHTINGSAVOND
INBRAAKPREVENTIE

Evert Jansen is ex-inbreker en neemt u op 
14 januari mee in de wereld van inbrekers. 
“Pas als het mensen is overkomen, nemen 
zij maatregelen. Maar dan is het al te 
laat”, aldus Evert. 

Voor sommigen is Evert een bekend gezicht, 
omdat hij voor de AVRO-televisie meewerkte 
aan het programma ‘De inbreker’.

Komt u ook naar deze interessante en 
leerzame avond? Maak tijdens deze avond ook 
kennis met de wijkagent en de buurtBOA.

Meld u snel aan want vol = vol.

Datum:   14 januari 2019
Locatie:  BMV De vlieger
  Maria-Gewandenstraat 24
Aanvang:  19.30 uur – 21.30 uur

Aanmelden via: info@mariagewanden.nl
Niet vergeten!: bij uw aanmeldingen 
graag uw voornaam, achternaam en adres 
vermelden.
Geeft u ook s.v.p. even of en zo ja: met 
hoeveel personen u komt?

ontspant ook de geest. 

Even de dagelijkse beslommeringen opzij 
zetten en genieten van wat groeit en bloeit.

Als het tijd is om te oogsten, kun je ook 
thuis nog eens genieten van verse en 
onbespoten groenten, fruit en kruiden. En 
bloemen brengen niet alleen kleur en geur in 
de tuin, maar ook thuis in de vaas.

Mocht je interesse hebben in deze leuke en 
ontspannende hobby, kijk dan eens op de 
website van de vereniging en zie wat de 
vereniging zoal doet gedurende het jaar en 
wat het lidmaatschap kost.

www.jeugrubbenhof.nl

Heb je nog vragen, of wil je eens een kijkje 
komen nemen? Neem dan contact op met het 
secretariaat via het contactformulier op de 
website of telefonisch: 06-42182249.

Wist je dat er in onze wijk een 
Tuindersvereniging is? Het tuinencomplex 
van de vereniging ligt aan de Randweg 
tegen het Jeugrubbenbos en heeft de 
toepasselijke naam Jeugrubbenhof. Op 
het complex liggen 70 tuintjes van elk 
ongeveer 100 m2. 

Sinds de oprichtingsvergadering (4 
december 1984) starten de tuinders al in 
het prille voorjaar met hun voorbereidende 
werkzaamheden. Niet alleen de natuur komt 
dan tot leven, maar ook heel wat vrouwen 
en mannen, zowel jong als oud, zijn weer 
in beweging. Na de rustige wintermaanden 
worden de onderlinge sociale contacten 
weer intensiever. Tuinervaringen van het 
voorgaande jaar én sterke verhalen worden 
uitgewisseld. Waar nodig of gewenst steekt 
men elkaar een helpende hand toe.

Tuinieren is niet alleen een gezonde 
buitenactiviteit voor het lichaam, maar 

Tuinieren in de Jeugrubbenhof:
wellicht iets voor jou?

Ballonfestival 23 september, Kasteel Hoensbroek - Foto: Hans Ermers
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DE ANTI-INBRAAKTIPS VAN EVERT JANSEN
‘ZORG VOOR MEER SOCIALE CONTROLE IN DE WIJK’

Als ex-inbreker weet Evert Jansen als 
geen ander hoe hij zich razendsnel de 
toegang tot andermans woning verschaft. 
De aangewezen persoon dus om ons uit 
te leggen hoe een inbreker denkt. Maar 
nog belangrijker: hoe we een inbraak 
kunnen voorkomen. De belangrijkste tip 
van Evert? “Kijk weer eens wat vaker uit 
het raam, dan op het scherm van je tablet 
of computer. Maak contact met vreemde 
mensen in de wijk. Zorg ervoor dat een 
potentiële inbreker zich gezien voelt. 
De kans is dan namelijk groot dat hij in 
plaats van het dievenpad, het hazenpad 
kiest.”

Inbraakpreventie
Evert Jansen was jarenlang verslaafd aan 
heroïne en cocaïne. “Ik was als kleine 
jongen in mezelf gekeerd en kon me moeilijk 
uiten. Ik ging al vrij jong drinken en blowen 
en had daar geld voor nodig. Dat begon met 
winkeldiefstal, maar na een tijdje werd ik 
overal herkend. De stap naar woninginbraken 
was snel gemaakt.” Na achttien jaar zware 
verslaving besloot hij dat het genoeg was. 
“Ik ging in therapie, kickte af en leerde 
eindelijk met mijn gevoel om te gaan.” 
Dat gevoel vertelde hem dat hij voortaan 
mensen wil voorlichten. In eerste instantie 
over de gevaren van alcohol en drugs, maar 
nu dus over inbraakpreventie. Zo reist hij 
sinds enkele jaren het land door en was hij 
onlangs een paar dagen in Heerlen.

Maak het inbrekers lastig
In samenwerking met de gemeente, politie, 
buitengewoon opsporingsbeambten, 
Alcander en de buurtorganisaties gaf Evert 
in Heerlen inbraakpreventieavonden voor 
buurtbewoners. In het najaar volgen er nog 
meer buurten. Voorafgaand aan zo’n avond 
maakt hij een rondje door de wijk en maakt 
hij foto’s van wat hij zoal aantreft. Evert: 
“Mensen sluiten hun deuren niet af, laten 
ramen openstaan en sluiten fietsen niet 
af. Ik ben tientallen schuurtjes en garages 
ingelopen waar de spullen voor het grijpen 

liggen. Waardevolle spullen zoals laptops 
liggen vaak als in een etalage te pronken op 
de eettafel.” Ook is het opvallend hoeveel 
mensen met mooi weer hun achterdeur 
onbewaakt laten openstaan. Evert: “Met in 
het slot de huissleutels en soms zelfs de 
autosleutel. Mensen schrikken behoorlijk als 
ik ze aan de voordeur de sleutels van hun 
eigen huis overhandig.”

Maar mensen laten ook allerlei spullen 

rondom hun huis slingeren, waarmee ze 
inbrekers van dienst zijn. “In jouw kliko, 
kruiwagen of aanhangwagen kunnen dieven 
snel hun gestolen spullen vervoeren. Ladders 
worden gebruikt om via openstaande 
slaapkamerraampjes naar binnen te kruipen. 

Met schroevendraaiers uit je openstaande 
schuurtje, worden sloten opengedraaid. 
Heb je buiten een stopcontact waar stroom 
opstaat? Door kortsluiting te maken, zet een 
dief je alarmsysteem uit.” Verder houden 
inbrekers erg van donkere brandgangen. 
“Zorg voor verlichting die op een sensor 
werkt. En zet een slot op je tuinpoort, want 
ook dat is een extra drempel om binnen te 
komen.”

Maak lawaai!
Is een inbreker eenmaal binnen, dan begint 
hij meestal met doorzoeken van de zolder. 
Evert: “Lig je net even op bed en hoor je 
iemand in huis? Houd je dan vooral niet 
stil, maar maak lawaai. De inbreker zal er 
dan als een haas vandoor gaan.” Het is 
een fabeltje dat dieven alleen ’s avonds 
inbreken. Evert schudt stellig zijn hoofd: 
“Gelegenheidsinbrekers slaan de hele dag 
toe. Hoeveel mensen brengen ’s morgens 
even snel de kinderen naar school en nemen 

het dan niet zo nauw met het sluiten van 
deuren en ramen? Het ideale moment voor 
een dief om zijn slag te slaan. “Een dief 
heeft echt maar een paar minuten nodig. 
En ook al is niet je hele huis leeggehaald, 
wellicht zijn er voor jou heel waardevolle 

spullen verdwenen die je niet meer kunt 
vervangen. Laat het zover niet komen.”

Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
Evert hamert erop om ramen en deuren 
altijd goed af te sluiten. Dat maakt het 
voor dieven al een stap moelijker om 
binnen te komen. Maar dan ben je er nog 
niet. “Inbrekers gebruiken telkens nieuwe 
technieken. Zo worden steeds meer inbraken 
gepleegd waarbij de cilinder uit het slot 
wordt verwijderd met behulp van een 
schroef. Bij een andere methode wordt een 
iets uitstekend cilinderslot met een tang 
stukgedraaid en zo uit de deur getrokken. 

Maar inbrekers gebruiken ook een koevoet of 
schroevendraaier. Het is daarom aan te raden 

om je bij een erkend bedrijf eens vrijblijvend 
te laten informeren over hoe veilig het 
hang-en sluitwerk van je huis nog is.”

Evert komt naar Maria-
Gewanden op 14 januari!
Wilt u er bij zijn, meldt u dan aan bij:
info@mariagewanden.nl.
Vermeld ook uw naam adres en e-mailadres.
Locatie:
BMV De vlieger, 
Maria-Gewandenstraat 24,
6432 CP Hoensbroek.”

Wilt u meer weten over veiligheid in uw 
buurt? Kijk dan eens op:
www.heerlen.nl/veiligebuurt.
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KINDER-
ACTIVITEITEN

GRATIS 
ENTREE !

KRAAMPJES &
(LIVE-)MUZIEK

Christmas

WINTERFAIR

ZONDAG 8 DECEMBER VAN 10-17 UUR

LOCATIE: BUURTPUNT DE KOFFIEPOT & HET RIDDER HOEN PARK

De kerstman heeft voor iedereen, jong en oud, een verrassing !

 

GlUhwein, warme chocomel, soep, poffertjes etc. voor een klein prijsje.

 

Kraampjes voor de verkoop.

 

En nog heel veel andere activiteiten. De gezelligheid is gratis!

UITNODIGING
Op zondag 12 januari 2020

is er van 14.00 - 17.00 

uur weer onze jaarlijkse 

nieuwjaarsborrel in BMV de 

Vlieger,

Maria-Gewandenstraat 24

in Hoensbroek.

Komt u samen met ons het glas 

heffen op het nieuwe jaar?

De toegang is gratis en voor een 

kleine muzikale ondersteuning 

wordt gezorgd. 

Tot 12 januari


