Buren dag
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt in het 4e weekend van september. Het is een dag waarop je gezellig
samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen
voor elkaar en de buurt.
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren
elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor de
buurt.
Een aantal bewoners van de Hamerstraat heeft onder
het genot van een kopje koffie en een stukje taart
genoten van een geslaagde burendag.

Movie in the Park .....afgelast
Helaas was de voorspelde regen wel spelbreker voor de commissie pleinfeest. Op 17 september zouden zij
Lindeveld verrassen met een geheel nieuwe versie van het pleinfeest, omgedoopt tot Movie in the Park. Met een
kinderfilm, jeugdfilm en avondfilm op het plein zou de buurt een alternatieve “retro”- beleving krijgen. Vooraf
was al flink gestemd op de hoofdfilm en wij kunnen verklappen dat “Louis de Funès” veruit de meeste stemmen
ontving, gevolgd door MASH en the Pink Panther. In de wandelgangen wordt echter gefluisterd dat de plein commissie alsnog bezig is om ons binnenkort toch nog te verassen met een evenement in stijl.

Veiligheid in de wijk
Tijdens de bijeenkomsten die we hadden was veiligheid in de wijk een veel terugkerend thema. Een veelheid aan onderwerpen kwam voorbij als bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, vandalisme, verkeersoverlast. Ook de relatie met de wijkagent werd veelvuldig genoemd. Al deze onderwerpen kunnen alleen maar
worden aangepakt in relatie met politie en Gemeente. De Gemeente Heerlen is bezig met zogenaamde
buurtveiligheidsplannen.
Spreekt dit thema u aan en zou u hierin iets willen betekenen neem dan contact op met Wiet Thijssen

Activiteiten .... noteer alvast in uw agenda!

31 oktober Halloween Glow in the dark wandeling

Veramelen voor deze leuke wandeling om 17:30 uur bij het speeltuin gebouwtje.
Aanmelden via ingrid.wilbrink@gmail.com of e.follings@gmail.com

1 november Bijeenkomst buurtsteun - straatvertegenwoordigers

Voor iedereen die een steentje wil bijdragen aan één van de buurtsteun initiatieven, u bent van harte
welkom. Koffie en/of thee staan vanaf 20:00 uur voor u klaar in één van de bijzaaltjes van de
Protestantse kerk op het Tempsplein.

20 november Sinterklaas viering

Zoals de laatste jaren gebruikelijk vindt deze viering plaats in het speeltuin gebouwtje.
Over het exacte tijdstip en hoe u zich kunt aanmelden wordt u nog geïnformeerd.
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Secretariaat: info@buurtbelangenlindeveld.nl, www.buurtbelangenlindeveld.nl

Oplage: 300

De Stichting Buurtbelangen Lindeveld zet zich in voor de bevordering van de leefbaarheid van onze wijk, het gebied tussen
Valkenburgerweg, Kruisstraat, Welterlaan en stadsautobaan.
Met de Lindeveldkoerier houden we u op de hoogte van activiteiten en actualiteiten.

Buurtsteun
Tijdens het kabinet Rutte 2 is besloten om een aantal zorgtaken over te hevelen naar de gemeenten. Hier zou
maatwerk geleverd kunnen worden. Tegelijkertijd kregen de gemeenten minder geld om deze taken uit te voeren. In de aanloop van deze plannen werd het woord participatie maatschappij gelanceerd wat betekende dat
de overheid niet meer overal voor kon zorgen en de inwoners van Nederland meer zelf zouden moeten doen.
In de gemeente Heerlen is men sinds 2 jaar bezig om de participatie maatschappij te promoten, het woord
participatie maatschappij is ingeruild voor buurtsteun.
Elke wijk wordt gestimuleerd om met buurtsteun aan de slag te gaan. Inmiddels zijn binnen onze wijk Lindeveld
de eerste initiatieven gestart. De buurtstichting Lindeveld met haar kerntaak; het bevorderen van de sociale
cohesie binnen de wijk, staat zeer positief tegenover de buurtsteun initiatieven. De Lindeveld Koerier zal één
van de media zijn waarmee U op de hoogte gehouden zal worden van alles wat er rond buurtsteun te melden is.
In deze dikke Koerier de eerste buurtsteun aftrap op pagina’s 3 t/m 6.

Ralph, BEDANKT!!
Enkele jaren geleden, eind 2010, meldde zich onverwachts een jonge vent bij het Stichtingsbestuur van
Lindeveld. Nu worden wij vaak verrast door allerlei zaken, maar zelden tot nooit met een spontane
aanmelding van een “jonge hond” voor ons bestuur!!
Ralph van der Straten, planoloog, en op dat moment
werkzaam bij Provincie Limburg en inmiddels bij de
stadsregio Parkstad Limburg, was vanuit studentenstad Nijmegen teruggekeerd naar “hometown Heerlen” en neergestreken in een studio op het Burg. De
Hesselleplein. “Ik wil wat voor de buurt betekenen”,
was zijn simpele, maar overduidelijke uitleg om zich
bij ons aan te sluiten!! In de loop der jaren hebben
we Ralph leren kennen als een betrokken bewoner,
die absoluut bereid was de handen uit de mouwen
te steken voor de buurt en ons daarnaast ook nog
vaak, overigens geheel geoorloofd, op de hoogte kon
houden van zaken die binnen Parkstad Limburg en
de Gemeente Heerlen speelden en belangrijk waren
voor de buurt Lindeveld. Ralph stond aan de wieg van
de regelmatig terugkerende “Klussenmiddag op het
plein”. Hij zette enthousiast wandelingen uit voor
de buurt, sleepte regelmatig met allerlei materialen
voor buurtevenementen, warmde de glühwein en de
worsten op bij de Nieuwjaarsborrel, leverde telkens

interessante stukken aan voor de koerier en heeft
o.a. bij het 100-jarig eeuwfeest van Lindeveld een
hele belangrijke rol gespeeld bij het aanleveren en
samenstellen van historisch beeld- en tekstmateriaal
voor de expositie over Lindeveld. Daarnaast gaf hij
ons, mede vanuit zijn vakgebied, maar zeker ook uit
interesse, input over (planologische) ontwikkelingen
in de stad, vaak gezien vanuit het oogpunt “van
verleden naar heden”. Dit leverde, naast interessante
discussies tijdens bestuursvergaderingen, ook hele
gezellige momenten op. Helaas is Ralph inmiddels uit
de wijk vertrokken. Hij
woont nu samen met zijn
vriendin op een steenworp afstand van Lindeveld. Hij blijft betrokken
bij de buurt, maar zal
als oud-Lindevelder
een stapje terug doen.
Ralph, namens Lindeveld
en uiteraard ook zeker
namens het bestuur,
enorm bedankt.

Sinterklaas komt weer naar de wijk

Grootschalige bomenkap op het

Save the date
20 November bezoeken
Sint en Pieten ons weer.
Een uitnodiging hiervoor
volgt nog.
We zijn op zoek naar een
enthousiaste
bewoner
die ons wil helpen met
de voorbereidingen voor
het Sint bezoek. Heb je
interesse, stuur dan een
mailtje naar
ceelinssen@hotmail.com

Hesselleplein voorkomen
De aangekondigde bomenkap op het Hesselleplein is
van de baan. De gemeente Heerlen heeft in 2007 het
besluit genomen om 1400 bomen te kappen vanwege
veiligheidsredenen. Worteldruk leidt tot ongelijke
stoepen en daardoor valgevaar. En passant werd mede
gedeeld dat de bezuiniging op bomenonderhoud ook
meegenomen was. In Heerlen, de groenste gemeente
van Nederland staan meer dan 40.000 bomen.
In het besluit van de gemeente was ook opgenomen
dat, indien bomen gekapt moesten worden op markante stadsgezichten herplanting een vereiste was.
De twee Lindeveld vertegenwoordigers bij het eerste
oriënterende gesprek waren met stomheid geslagen
toen werd vernomen dat het Hesselleplein geen onderdeel uitmaakte van de markante plaatsen in Heerlen. De gemeente was voornemens om 32 bomen,
de buitenste bomen ring van het plein in de periode
oktober 2018 – april 2019 te kappen.
Gerichte actie naar het ambtelijk apparaat en het
college van B&W heeft geleid tot een bezoek van betrokken ambtenaren aan ons plein. Inmiddels hebben
we te horen gekregen, nog niet schriftelijk bevestigd,
dat:

Nieuw bestuurslid (1)
Mijn naam is Cecil Vorage-Linssen, in 1975 ben ik geboren in de vroedvrouwenschool. Opgegroeid ben ik
in Spekholzerheide als maedje van de sjteefabriek.
Na de havo werkte ik 2 jaar als au-pair in Athene
en Brussel. In 1998 ging ik studeren aan de Pabo en
startte ook mijn leven als inwoner van Heerlen. Ik
huurde een kamer in de Nobelstraat en woonde hier
met veel plezier. Ik leerde ondertussen mijn man
Mark kennen en verhuisde nog 3 keer, maar altijd op
steenworp afstand van mijn eerste plekje in Heerlen.
We hebben 2 dochters Aukje (7 jaar) en Frederique (6
jaar). Toen we op zoek gingen naar een huis waarin
voldoende plek is voor ons vieren wisten we zeker dat
dit op loopafstand van de stad moest zijn. Sinds 4 jaar
wonen we met veel plezier in de Hamerstraat.12,5
jaar lang werkte ik als leerkracht in het basisonderwijs, maar ik wilde meer bij mijn eigen kinderen zijn
en verruilde ik deze baan voor het gastouderschap.
Ruim 3 jaar vang ik kinderen op van 0-4 jaar in ons eigen huis. Dit werk doe ik met veel plezier. In mijn vrije
tijd kruip ik graag achter mijn naaimachine en moeten
Aukje en Frederique het vaak ontgelden met vele pasbeurten en prikkende spelden. Om mijn passie te kunnen delen ben ik sinds kort thuis gestart met een naaicafé. De afgelopen 3 jaar heb ik de sinterklaasviering
georganiseerd voor de kinderen in het Lindeveld. Een
gezellige middag waar Sint, pieten en kinderen ieder
jaar weer naar uitkijken.
Als gezin nemen we graag
deel aan de vele activiteiten die de buurtvereniging organiseert.

• Het Hesselleplein is - en was gekenmerkt als markant stadsgezicht.
• Dat de worteldruk meevalt en dat van de kap en
noodzakelijke herplanting wordt afgezien.

Dit is goed nieuws. Echter de discussie maakte ook
duidelijk dat de levensduur van bomen niet onuitputtelijk is. Vroeg of laat zullen de bomen gekapt worden. Als er mensen zijn die ideeën hebben of - willen
ontwikkelen hoe het Hesselleplein daarna aangeplant
zou moeten worden, de Koerier is een geschikt medium om die plannen te ontvouwen.
Negen bomen op de Laan van Hövel tot Westerflier
staan ook op de nominatie gekapt te worden om
dezelfde redenen. Ook deze straat maakt onderdeel
uit van het markante stadsgezicht van Heerlen. Eenzelfde soort actie heeft grote kans van slagen om de
kap daar ook te voorkomen.

We genieten ervan dat
onze kinderen mogen opgroeien in een gezellige
en veilige buurt. Ik vind
het fijn dat ik hieraan ook
mijn steentje mag bijdragen als nieuw bestuurslid
van de buurtvereniging.
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Nieuw bestuurslid (2)
Mijn naam is Bas Linssen, ik ben 32 jaar oud en
woon sinds januari van dit
jaar in de Hamerstraat.
Hiervoor woonde ik ruim
5 jaar in het centrum van
Heerlen. Mijn roots liggen
in Venlo. Hier heb ik dan
ook een groot deel van
mijn jeugd doorgebracht.
Ik ben fulltime werkzaam
als ambtelijk secretaris
van de ondernemingsraad
van Envida (ouderenzorg
Maastricht & Heuvelland) te Maastricht. Zoals gezegd woon ik nu
in de Hamerstraat. Hier
woon ik met heel veel
plezier samen met mijn
partner. De ligging van
de wijk ten opzichte van
het centrum, de relatieve
rust, de uitvalswegen en
het groen in de omgeving maken van deze wijk
een heerlijke plek om te
wonen.

Picknick in het Park

Als bestuurslid van de
Stichting Buurtbelangen
Lindeveld hoop ik een
waardevolle bijdrage te
kunnen leveren aan het
woongenot en het bevorderen van de onderlinge betrokkenheid van
de buurtbewoners. De
kracht van een waardevolle, leefbare en veilige
buurt creëren, ligt hem
namelijk in het gezamenlijk optrekken met
de buurtbewoners om samen deze kernwaarden
te waarborgen.

En weer dreigde de regen bijna roet in het eten
van ons zomerse evenement Picknick in het Park te
gooien….Maar gelukkig paste buienradar zich op 3 juli
een beetje aan en kon het evenement toch doorgaan.
Voor de zekerheid hadden we een tent geplaatst
op het plein, zodat we bescherming zouden hebben
tegen een verdwaalde regenbui. Zo waren er vrolijk gekleurde picknicktafels in de zon èn onder een
afdakje!! En toen was het afwachten….welke buurtbewoners zouden aanschuiven met hun gezelschap en
zelf gevulde picknickmand? Het werd een gezellige
middag, waarbij ruim 50 buurtbewoners genoten van
elkaars gezelschap en van de zelf gemaakte lekkernijen. Volgend jaar hopen we op nog meer zon en nog
meer buurtbewoners, zodat we er samen een gezellige boheemse bende van maken!

Stolpersteine op het Hesselleplein
Twee weken geleden zijn er 6 Stolpersteine geplaatst
op het Hesselleplein. Zes blinkende Steine voor de
Joodse familie Schönthal die al in 1930 vanuit Duitsland naar Nederland verhuisde. In 1942 dook de familie onder in Kunrade en werd door een “moedige Heerlenaar” een jaar lang van eten en drinken voorzien.
Op 29 december 1943 werd deze Heerlenaar gearresteerd wat uiteindelijk leidde tot de arrestatie van
de gehele familie Shönthal. Zes Steine voor 6 mensen
die niet terugkwamen.
Op een naastgelegen boom staan nog meer schrijnende details over het lot van de familie Schöntal. Er liggen meer Stolpersteine in onze wijk maar deze 6 stenen, de tekst zo samen op ons mooie plein laten een
diepe indruk achter. Mede door de gedachte dat de
familie door onze straten heeft gewandeld, over het
plein gelopen en bij de ViVo heeft gewinkeld.
Waarom het Hessellplein vraagt U zich wellicht af, die stenen horen toch voor het huis waar deze families
woonden? Eigenaars van deze huizen hebben het recht de stolpersteine te weigeren. Van dit recht wordt ook
regelmatig gebruik gemaakt. Elke dag herrinerd worden aan die gechiedenis kan te zwaar zijn.
Er zijn plannen om de indrukwekkende tekst definitief nabij de stenen te vereeuwigen, dit zou een unicum zijn
en de gedachte achter de stenen versterken.
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BUURTSTEUN
Oproep andere ideeën (vervolg)
In Zeswegen en Nieuw Husken ontmoeten vrouwen uit verschillende culturen en van alle leeŌijden elkaar om andere
vrouwen te helpen.
In Molenberg wandelen ze wekelijks met de wandelclub en 1x per maand wordt er gewandeld met bewoners van een
zorginstelling.
In Bekkerveld brengen ze (hulp)vraag en aanbod acƟef bij elkaar. Van waterstand aflezen tot honden uitlaten.
In Douve-Weien/Caumerbeek hebben ze klavertje 4 en het project buren voor buren waar ze vragen van jongeren en
ouderen aan elkaar koppelen: denk aan samen wandelen, koken etc.
In Heerlerbaan hebben ze het buurthulpcentrum met kledingbank, buurthulp en een bieb.
In de 4-jaargeƟjdenbuurt hebben ze het project “hangende tuinen” opgestart: manden met planten aan de straatlantaarns, die door de bewoners zelf worden onderhouden.
In het arƟkel ‘droombuur’ in het Limburg Dagblad van 26 september 2016 was te lezen dat een Heerlenaar uit de wijk
Heerlerheide op burendag de Limburgse winnaar werd van de Gouden Buur Award 2016. Hij was als acƟeve bewoner
verantwoordelijk voor de transformaƟe van verwaarloosd braakliggend terrein tot een heus droomplein voor jong en
oud.

Calamiteitenkaart Lindeveld 2016
Ambulance, brandweer en poliƟe (spoed)
Uw eigen huisarts
Nightcare huisartsenpost
Storing gas of electra (landelijk nr.)
Storing water (landelijk nr.)
Storing KPN
Storing kabel Ziggo
Blokkeren bankpas en pincode
Meld Misdaad Anoniem
Melding kindermishandeling of huiselijk geweld
Alarmnummer dierenambulance
Brandweer Parkstad (geen spoed)
GGD
Ziekenhuis Zuyderland Heerlen
Gemeentehuis Heerlen
RD4 Servicepunt
Apotheek Vergiliusstraat 18
Wijkagente Ingrid Koolen (algemeen nummer)
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577 8844
0800 9009
0800 023 3040
0800 0402
0900 1884
0800 0313
0800 7000
0800 2000
0900 0245
560 4900
850 6666
576 6666
560 5040
543 7100
571 3385
0900-8844

BUURTSTEUN
In elke buurt van Heerlen zijn vrijwilligers actief. Zij houden een oogje in het zeil, organiseren activiteiten
en brengen mensen die hulp nodig hebben in contact met buren die hulp kunnen bieden. Samen met de gemeente, professionals én het sociale buurtteam zorgen zij voor een vitale buurt, waarin we er zijn voor elkaar
en waar het fijn wonen is! De afgelopen maanden zijn een aantal mensen uit Lindeveld en uit de omgeving
Tempsplein, in voortdurende afstemming met de buurtverenigingen, aan de slag geweest met vragen als:
•

Kunnen we het leefklimaat in onze wijk misschien nog fijner en beter maken dan het al is?

•

Kunnen we als bewoners onderling meer voor elkaar betekenen?

•

Willen we elkaar meer ontmoeten? En hoe kunnen we dat dan het beste organiseren?

De gemeente, het sociale buurtteam en enkele andere organisaties hebben aangegeven graag met ons te willen samenwerken. We hebben daarover ook regelmatig overleg met hen onder de noemer “Buurtsteun”. In
deze Lindeveld koerier brengen we u op de hoogte van waar we mee bezig zijn. En bij een aantal activiteiten
kunnen we nog mensen gebruiken. Misschien iets voor u?

Onderlinge hulp door en voor elkaar

Contact personen buurtsteun

Wij wonen in een fijne wijk waar we in het algemeen
vriendelijk en behulpzaam met elkaar om gaan. Heel
veel mensen helpen elkaar al op het moment dat dat
even nodig is. Toch kunnen we dit misschien nóg beter
organiseren. Wellicht zijn er mensen die hulp nodig
hebben omdat ze ziek zijn of eenzaam zijn of een klus
zelf niet voor elkaar krijgen of een andere manier van
steun nodig hebben. Wij willen iets organiseren waardoor deze mensen een beroep kunnen doen op buurtgenoten, die dan incidenteel een handje willen helpen. Met bijvoorbeeld boodschappen doen, een kopje
koffie drinken, de hond uitlaten, naar het ziekenhuis
rijden, even oppassen op iemand die alleen thuis blijft, een formulier invullen, wegwijs maken op de computer, … en ga zo maar door. Ons is duidelijk geworden dat Buursteun toegevoegde waarde heeft naast
bestaande beroepsmatige instellingen, zoals sociaal
buurtteam, burenhulp, zorgnetwerk en expertiseteam. Deze vorm van buurtsteun is als het goed werkt
snel inzetbaar, zonder bureaucratie en door mensen
die elkaar kennen. Belangrijk is dat deze buurtsteun
makkelijk benaderbaar is, en de beschikking heeft
over voldoende voelhorens. Op den duur ontstaat een
sociaal netwerk. In de gesprekken die we gehad hebben blijken er veel mensen te zijn die graag de handen
uit de mouwen willen steken voor hun buurtgenoten.
Moeilijker is het om te ontdekken wie er om hulp verlegen zit. De komende tijd zullen we er aan werken
om die vragen gemakkelijker boven tafel te krijgen.
Hierbij zullen de straatvertegenwoordigers een belangrijke rol gaan spelen. Maar ook de Nextdoor-app
en deze Lindeveld koerier zullen daar een rol in spelen. En we willen enkele activiteiten orga-niseren voor
juist die doelgroep. Zie pagina 4 - 6. Voor complexere
vragen, problemen die intensieve zorg vergen of vragen van medische aard, zal er worden samengewerkt
met professionele organisaties. Daar kunnen we dan
naar doorverwijzen als zo’n vraag zich voor doet.

Jos Jager
jager.jos@gmail.com
045 5719236

Tom Houben
tomhouben.vvd@gmail.
com
06 13628711

Wiet Thijsen
louis.thijssen@gmail.com
06 38403420

Ingrid Wilbrink
ingrid.wilbrink@gmail.
com
045 5712524

Yvonne Bandurski
yvonne.bandurski@dsm.
com
06 11593608

3

BUURTSTEUN
Activiteiten met kinderen

Als u wilt helpen bij de organisatie

Het is u natuurlijk ook opgevallen: de wijk is de afgelopen jaren overspoeld door een golf van jonge
gezinnen. En die hebben jonge kinderen. Ingrid Wilbrink en Noor Follings hebben op zich genomen om
de komende maanden een aantal activiteiten te organiseren waaraan ook kinderen kunnen deelnemen.
Als eerste activiteit de “glow-in-the-dark wandeling”
(zie hieronder). En voor de toekomst denken zij ook
aan andere activiteiten, als bijvoorbeeld een graffitiworkshop of ….

van deze activiteiten of andere
ideeën hebt voor activiteiten kunt
u contact opnemen met
Ingrid Wilbrink

31 oktober 2016: Glow in the dark wandeling op Halloween
Een kinderwagenvriendelijke wandeling van ongeveer 4 km met een korte pauze. Start om 17:30 vanaf
het Olifantje. Onderweg een kopje Halloweensoep. Leuk voor jong en oud. Je mag verkleed komen.
Op hoeveel spoken mogen we rekenen? Kom jij (sp)ook?
Graag aanmelden bij:
Ingrid Wilbrink via ingrid.wilbrink@gmail.com
of Noor Föllings via e.follings@gmail.com

Straatvertegenwoordigers
Sociale activiteiten spelen zich af in de intieme omgeving van mensen, de directe buren of mensen die je ergens van kent. Als je op wijkniveau de sociale contacten wil verbeteren, lijkt het goed om dat op een zo laag
mogelijk niveau te stimuleren. Dat wil dus zeggen het niveau van de straat of zelfs een deel van de straat.
Om die contacten te bevorderen is er nagedacht over het in het leven roepen van straatvertegenwoordigers,
die in hun directe nabijheid een aantal activiteiten voor hun rekening willen nemen, zoals bijvoorbeeld:
•

Verwelkomen van nieuwe bewoners,

•

het signaleren van overlijden en geboorte en daar dan aandacht aan besteden middels een attentie,
kaartje of gesprek

•

Signaleren van misstanden (verkeer, onderhoud straat en groen, overlastsituaties) en daar dan actie op te
ondernemen richting gemeente of wijkagent of anders

•

Voelsprieten uit steken voor mensen in de nabijheid die op de een of andere manier hulp of zorg nodig
hebben en daar dan iemand voor inschakelen (vrijwilliger of professioneel)

Een aantal mensen heeft zich al gemeld om één of meer van deze rollen voor hun (deel van de) straat waar
te nemen. Hartstikke mooi. Maar we zoeken nog meer mensen. U kunt zich ook melden voor een van deze
taken, niet iedere straatvertegenwoordiger hoeft hetzelfde takenpakket te hebben. Op 1 november organiseren we een bijeenkomst waarin we met de belangstellenden voor deze rollen in gesprek willen gaan over
hoe die rollen verder te concretiseren. In ieder geval zal er aandacht voor zijn dat deze straatvertegenwoordigers in hun taak begeleid worden en – waar nodig – ondersteund worden (financieel, kennis opdoen van het
gemeentelijk en professioneel netwerk, ….) . Ook zullen er regelmatig bijeenkomsten van de straatvertegenwoordigers onderling worden georganiseerd.

Wilt u graag meer weten of bent u geïnteresseerd in deze rol als
straatvertegenwoordiger, meldt u dan aan bij Yvonne Bandurski
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BUURTSTEUN
Parkeren

Communiceren met je buren

De Gemeente Heerlen is al jaren bezig met de ontwikkeling van nieuw parkeerbeleid. Bij het redigeren van
dit stukje viel er een brief van de Gemeente in de
brievenbus over een aanpassing van het parkeerbeleid
dit najaar. Het voorstel dat B&W hierin doet is een
tussenoplossing op weg naar een nieuw digitaal parkeerbeleid. In april van dit jaar is er een gerechtelijke uitspraak geweest waardoor de gemeente nu al,
versneld, op kentteken dient uit te geven. Vooruitlopend op het digitale parkeerbeleid, dat nog vollop
in ontwikkeling is, komt B&W nu met die tijdelijke
oplossing. Hoe het nieuwe, digitale, parkeerbeleid
eruit komt te zien, inclusief een goede bezoekersregeling, is nog niet bekend. Noor Follings, Henk Butink
en Wiet Thijssen hebben op zich genomen om dit dossier actief te volgen.

We hebben het in deze koerier over thema’s als interactie tussen mensen, het gevoel van veiligheid,
over het voorkomen van eenzaamheid, het ondersteunen van elkaar en inzetten van talent. Willen
we daar verdere stappen in zetten, dan moeten we
elkaar wel goed op de hoogte kunnen houden. Het
is mooi om te zien hoe de app Nextdoor als medium
in onze wijk groeit. Ook zijn er al diverse what’s
app groepen actief. Op dit moment wordt nagedacht over hoe deze media, samen met de Lindeveld Koerier, een website en mogelijk Facebook effectiever voor de buurt kunnen worden ingezet.

Heeft u ideeën hoe dat beter zou
kunnen, meldt u dan bij

Wijkcafé

Tom Houben

Om de ontmoeting van buurtbewoners te stimuleren
zijn we van plan een aantal laagdrempelige activiteiten te organiseren. De aard van die activiteiten zal
mede afhangen van de mensen die hierin willen ondersteunen. Maar te denken is aan activiteiten als: soep op
de woensdagmiddag, avonden met lezingen over populaire thema’s, ……. We zijn nog op zoek naar een geschikte
locatie voor dit soort evenementen.
Contactpersoon: Yvonne Bandurski

Oproep andere ideeën
HeeŌ u andere ideeën om onze wijk gezelliger en socialer te maken en/of zou u het leuk vinden daar zelf een rol in te
spelen , meldt u zich dan bij Wiet Thijssen
Onderstaande voorbeelden kunnen wellicht als inspiraƟebron dienen.
Wat andere wijken zoal doen:
In Vrieheide hebben bewoners samen een moestuin aangelegd.
In Welten kan er op woensdagmiddag samen soep worden gegeten.
In Mariarade worden korte cursussen georganiseerd over computergebruik.
In Nieuw Lotbroek hebben bewoners een buurtprevenƟenetwerk en is de wensbus opgericht. Deze laatste rijdt
ouderen, tegen vergoeding, naar locaƟes in Hoensbroek en het ziekenhuis.
In Mariarade verkopen ze bij SOEK 2de handsspullen en worden mensen en acƟviteiten aan elkaar verbonden.
In Hoensbroek-Centrum worden in de Soos van het Breukershoes speciaal acƟviteiten voor senioren georganiseerd door vele vrijwilligers.
In Heerlerheide en Passart koken ze samen.
In Heksenberg, Rennemig en Beersdal organiseren de Belfo’s acƟviteiten in de wijk en brengen mensen en iniƟaƟeven bij elkaar.
In Eikenderveld hebben bewoners hun eigen speelplein ontworpen, gemaakt en ze beheren en onderhouden
deze ook.
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