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1. Inleiding
Wijkontwikkelingsplan GMS
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Aanleiding & Doelstelling

Gemeente Heerlen en de woningcorporaties Wonen Limburg, Weller, Vincio Wonen, Wonen Zuid en Stadsregio Parkstad Limburg ondertekenden in september 2020
een intentieovereenkomst om samen te werken aan de leefbaarheid van de wijk GMS (Grasbroek, Musschemig en Schandelen). Hiermee kiezen deze partners ervoor
de komende jaren te investeren in GMS, te bouwen aan een sterkere en socialere wijk, en in te zetten op de creativiteit en ideeën van de wijk zelf. Met deze impuls
willen de partners deze wijk een nieuw toekomstperspectief bieden.

GMS is één van de drie focuswijken binnen het programma Heerlen Noord. Heerlen Noord is een gebied met grote sociaaleconomische uitdagingen die voor
Nederland van ongekende omvang zijn. Het programma Heerlen Noord wil ervaring opdoen binnen de drie focuswijken om vervolgens de aanpak ook in andere
delen van Heerlen Noord uit te voeren. Dit wijkontwikkelingsplan kan daarom gezien worden als een allereerste stap binnen het programma Heerlen Noord.

De initiatiefnemers hebben behoefte aan een samenhangend toekomstbeeld en een bijbehorende strategie. De afgelopen periode hebben we hier hard aan gewerkt.

In korte tijd zochten we zo veel mogelijk de interactie met alle belanghebbenden in de wijk: bewoners, ondernemers, zorginstellingen en andere initiatiefnemers.

In dit document beschrijven we de uitkomsten van deze ‘ontdekkingsreis’. Natuurlijk weten we dat GMS een wijk is die zijn uitdagingen kent, daar willen we niet voor
weg lopen. Tegelijkertijd hebben wij ervaren dat er ontzettend veel mensen zijn die er prettig wonen en zich inzetten om de wijk nog aantrekkelijker te maken. We
vinden het belangrijk dat beide punten in deze visie duidelijk naar voren komen: we willen duidelijk benoemen welke problemen in GMS spelen én we willen een

positief toekomstbeeld voor de komende jaren schetsen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 geven we de aanleiding, doelstelling en aanpak weer. In hoofdstuk 2 geven we een ‘wijkanalyse’ van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de visie:
wat is het droombeeld waar we naar toe werken. Hoofdstuk 4 geeft de strategie weer: hoe komen we bij dat droombeeld? In hoofdstuk 5 geven we tenslotte de

belangrijkste conclusies en vervolgstappen weer.

Inleiding
GMS On Tour



GMS On Tour – GMS Wijkontwikkelingsplan 5

GMS On Tour

Om tot een nieuwe visie te komen, hebben we ‘GMS On Tour’ opgezet, een programma waarbij we in
één maand tijd (oktober) zoveel mogelijk interactie zochten met alle betrokkenen. Hiervoor
organiseerden we de volgende activiteiten:

• GMS On Tour Bus - Met de GMS On Tour Bus hebben we op 4 verschillende plekken in de wijk

gestaan. Bewoners, ondernemers en andere belangstellenden konden langs lopen om hun visie op
de wijk te geven. Op een gemiddelde dag maakten zo’n 20 personen daar gebruik van (in totaal
±250 mensen).

• GMS On Tour Workshops – We organiseerden een aantal gerichte workshops rondom specifieke

thema’s, zoals ondernemen, zorg, vastgoed en een rondwandeling voor raadsleden. Daarmee
konden we in kleinere teams gerichter stil staan bij specifieke onderwerpen. Hieraan hebben in
totaal ± 50 mensen deelgenomen.

• GMS On Tour Kids Reporters – In samenwerking met Basisschool de Horizon hebben we 6 kinderen

opgeleid in vloggen (maken van een videoblog). Deze Kids Reporters hebben een vlog gemaakt met
hun visie op de wijk.

• GMS On Tour Enquête – We hebben via het burgerpanel van de gemeente Heerlen een enquête
uitgezet. In de wijk GMS zijn ±50 mensen lid van het burgerpanel, waarvan 50% heeft gereageerd (26

respondenten). In de wijk zelf was minder animo voor een enquête.

• GMS On Tour Interviews – We hebben ±10 aanvullende interviews gehouden om meer inzichten te
verkrijgen, bijvoorbeeld met de BOA en de wijkagent, de Moskee, een historicus en Basisschool de
Horizon.

Inleiding
GMS On Tour
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Inleiding
GMS On Tour Bus

Tourschema Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om even langs te komen en input te geven

Feestelijke opening In gesprek met de BOAOok jonge bewoners kwamen langs
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Uitnodiging

Inleiding
GMS On Tour Workshops

Meedenken over specifieke vragen

Workshops
We organiseerden 6 workshops om stil te 
staan bij de ideeën en wensen van specifieke 
stakeholders:

1. Ondernemers

2. Vastgoed & Wonen

3. Sociaal & Zorg

4. Creatieve sector

5. Bewoners

6. Rondwandeling Gemeenteraad 

Workshops
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Inleiding
GMS Kids Reporters

GMS Kids Reporters vloggen over hun wijk

Vlog 1 Vlog 2

Kinderen zijn de toekomst!

Kinderen zijn de toekomst en daarom vroegen we ook hen wat zij van de buurt vonden. Vijf
kinderen van Basisschool de Horizon vormden de GMS Kids Reporters. Zij maakten 2 vlogs over
hun beeld van de wijk. Benieuwd naar de resultaten? Scan de QR-code hiernaast en bekijk de
vlogs. De resultaten zijn ook weergegeven onder het thema ‘recreëren’.

Ook in de toekomst kunnen de Kids Reporters een rol spelen in de wijk. Als echte ‘journalisten’
kunnen zij in beeld brengen wat er in de wijk gebeurt en daarmee een verbindende rol spelen
naar alle bewoners van GMS.
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GMS is één van de oudere buurten van Heerlen en staat voor Grasbroek, Musschemig en Schandelen. De

wijk heeft ± 5.000 bewoners en ligt tegen het trein- en busstation van Heerlen aan. De wijk heeft zich sinds
de sluiting van de mijnen ontwikkeld tot een zeer gevarieerde woonbuurt met diverse voorzieningen.

GMS bestaat uit vier buurten
De wijk GMS bestaat uit vier buurten. Tijdens de gesprekken is naar boven gekomen dat het gedeelte van

de wijk dat grenst aan het station een aparte benaming heeft: Hoppersgraaf. Opvallend is dat de naam
van de wijk (GMS) alleen verwijst naar de eerste 3 buurten, de naam Hoppersgraaf komt daar niet in voor.
De naam Hoppersgraaf is ook minder goed bekend bij bewoners. En wordt ook door de gemeente Heerlen
nauwelijks gebruikt. De wijk GMS en de 4 buurten zijn op de kaart hiernaast weergegeven.

Ligging
De wijk GMS heeft een goede ligging met veel voorzieningen binnen aangenaam bereik. Aan de westzijde
wordt de wijk begrensd door de Kloosterweg, aan de noordzijde door de Wickraderweg, aan de oostzijde
door de Palemigerboord en de Schandelerboord (langs de Caumerbeek) en in het zuiden door de
spoorlijn met station Heerlen. Belangrijke plekken in de omgeving van GMS zijn het centrum (ten zuiden

van de wijk) en de Brunssumerheide (ten noordoosten van de wijk).

Inleiding

De wijk GMS en de 4 buurten Grasbroek, Musschemig, Schandelen en Hoppersgraaf

Over de wijk GMS



GMS On Tour – GMS Wijkontwikkelingsplan 10

Inleiding
Geschiedenis van GMS

GMS, staat voor veel Heerlenaren bekend als de wijk onder de rookpluimen van de Oranje Nassau I.
Het gebied achter het station van Heerlen kent een rijke historie als het gaat om afgebroken locaties en gebouwen. Een
duidelijk voorbeeld hiervan is natuurlijk het terrein van de ON I, maar ook het hoofdkantoor van de LTM. Enkele belangrijke
mijlpalen van de wijk zijn hieronder weergegeven.

• ± 1550 – Akkerbouw - De oudste buurt is Schandelen, een van oorsprong agrarische wijk. De oudste vermelding betreft de
Schandelermolen, die daar rond 1550 werd gebouwd. Het gebied tussen Schandelen en Heerlen was destijds een open gebied.

• ± 1890 – Mijnen - In 1893 werd de Oranje Nassau I aangelegd. In 1896 werd gestart met de mijnbouw. Ook werd toen het spoor
afgerond, wat zorgde voor een breuk tussen het centrum en GMS. Dit betekende veel voor de omliggende omgeving. In 1905
werden bijvoorbeeld de eerste mijnwerkerswoningen gebouwd. De jaren daarna groeiden deze wijken. De samenleving
veranderde van agrarisch naar industrieel, waarbij veel nieuwkomers met multinationale achtergronden zich in de wijk vestigden.
In deze tijd kwam in de wijk veel voor onrust voor, o.a. door overmatig drankgebruik en vechtpartijen.

• ± 1910 – Franciscaner Klooster - Volgens de kerk was het met de huwelijksmoraal in (de omgeving van) GMS slecht gesteld en er
was vrees voor afwijkende politieke opvattingen. Daarom vestigden de Franciscanen zich aan de Sittarderweg om de lokale
geestelijkheid te assisteren. Omstreeks 1910 werd in Grasbroek het klooster gebouwd. In 1925 kreeg Schandelen zelfs haar eigen
Parochie.

• ±1930 – Verbetering infrastructuur - Vanaf de jaren ’30 werd de infrastructuur verbeterd, o.a. door het aanleggen van de tunnel
tussen GMS en de andere kante van het spoor (1930), de Spoorsingel en de voetgangerstunnel (1955).

• 1965 – Aankondiging sluiting Mijnen - In 1965 kondigde Den Uyl (Minister Economische Zaken) aan dat de mijnen gingen sluiten.
Uiteindelijk is in 1974 de ON1 gesloten. De daaropvolgende jaren kenmerkten zich door armoede en werkeloosheid.

• Jaren ’90 - De jaren ‘90 waren een dieptepunt voor de wijk. Het was er onveilig en er was sprake van prostitutie en overlast van 
drugsgebruikers en drugsdealers.

• 21 eeuw – Vanaf de 21e eeuw is de wijk opnieuw bezig met een opmars. Diverse initiatieven zijn de afgelopen jaren gerealiseerd,
waaronder ‘Operatie Hartslag’ (2001) om de veiligheid in de wijk te verbeteren en de realisatie van het Maankwartier (2016) om de
aansluiting met het centrum te verbeteren.

1900
Steenfabriek Beckers-Koten

1905
Eerste mijnwerkerswoningen

1910
Kloostermuur gebouwd 
in Grasbroek

1930
Tunnel aangelegd voor 
een betere doorgang

1955/’56
Spoorsingel en aanleg

voetgangerstunnel

1893 
Aanleg Oranje-Nassau I

2016
Maankwartier

1974
ON I gesloten

1925
Schandelen krijgt eigen Parochie

1563
Bouw 
Schandelermolen

1896
Start van Mijnbouw

1965
Historische toespraak van 
Den Uyl over de mijnsluiting

Jaren ’90 
Tippelzone, drugsgebruikers 
en drugsdealers
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2. Wijkanalyse
De wijk GMS
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In dit hoofdstuk

In dit hoofdstuk beschrijven we de huidige situatie van de wijk GMS. Dit vormt de analyse
van de wijk.

Tijdens de vele gespreken en workshops hebben we veel informatie opgehaald. Daarbij
stonden 3 vragen centraal:

• Wat gaat goed?
• Wat kan beter ?
• Wat moeten we gaan doen?

De uitkomsten hebben we geclusterd naar verschillende thema’s:

• GMS als wijk waar je woont, werkt, winkelt, leert recreëert en gezond leeft
• De openbare ruimte als verzorgde, veilige en toegankelijke omgeving
• Organisatie & Communicatie

In dit hoofdstuk brengen we per thema in kaart wat goed gaat, wat beter kan en wat we

zouden moeten gaan doen.

Wijkanalyse
Inleiding

Een wijk waar je …

Woont

De openbare ruimte als…

Werkt Winkelt Leert Recreëert Veilige omgeving Toegankelijke omgevingVerzorgde omgeving

De wijk GMS

Gezond leeft
Organisatie & 

Communicatie

Organisatie & 
Communicatie

Stap 1: analyse

Framework (gebaseerd op analyse)
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…woont

…werkt

…winkelt

…leert

…recreëert

…gezond leeft  

Een wijk waar je…
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Een wijk waar je woont
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Fijne woonwijk

Veel bewoners die wij hebben gesproken geven over het algemeen aan dat GMS een fijne wijk is
om te wonen. Als we vragen wat de wijk prettig maakt, dan worden vooral de volgende punten
genoemd:
• De centrale ligging
• De vele voorzieningen

• De sociale contacten
• De activiteiten die door de buurt georganiseerd worden
• De beweging naar een betere leefomgeving is ingezet
• Daarnaast geven ondernemers aan dat het een prettige wijk is om te ondernemen.

In de Parkstad Monitor wordt de stelling ”Het is Prettig om in deze buurt te wonen” door 77%
positief beantwoord. Dit is iets lager dan het gemiddelde van Heerlen (83%) en ruim minder dan
een wijk als Bekkerveld Aarveld (97%).

Betaalbaarheid woningen

Bewoners geven aan dat de woningen in vergelijking met andere wijken relatief goed
betaalbaar zijn, al is er ook in GMS sprake van stijgende woningprijzen.

Wonen
Wat gaat goed? 

Renovatie en nieuwbouw

Bewoners geven aan dat renovatie- en nieuwbouwprojecten een impuls aan de wijk geven.
Belangrijke projecten die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd:
• Renovatie Auroraflat 

Focus op sociale impuls, in combinatie met beschildering buitenkant. Spaans 
kunstenaarscollectief én bewoners werken aan de grootste Mural van Europa

• Renovatie ‘De Molenwei’
Focus op duurzaamheid en levensloopbestendigheid

• Nieuwbouw Lange Jan Park
Realisatie van 80 sociale huurappartementen gerealiseerd, verdeeld over 2 woontorens 
(Alba & Luna)

• Renovatie Saffierflat 
Combinatie terugdringen overlast en renovatie (start in eerste kwartaal van 2022)

• Nieuwbouw en renovatie Basisschool de Horizon
Eerste aardgasvrije basisschool van Limburg

Aantrekkelijke panden
In GMS zijn verschillende aantrekkelijke panden te vinden:
• Op de eerste plaats zijn er veel bijzondere panden die verwijzen naar de rijke historie van

de wijk. Op de volgende pagina zijn enkele panden opgenomen die rijksmonument zijn.
• Op de tweede plaats zijn de bewoners over het algemeen tevreden over de kwaliteit van

hun woning. De bewoners beoordelen hun woning gemiddeld met een 7,6. De
koopwoning wordt met een 7,9 iets hoger gewaardeerd dan de huurwoning, met een 7,0.

Gemiddelde woningprijzen per buurt

• Musschemig: 165k

• Schandelen: 140k

• Grasbroek: 165k

• Hoppersgraaf 180k

Bron: Funda, 2021



16GMS On Tour – GMS Wijkontwikkelingsplan

Grasbroek: rug-aan-rug-woningen 

Schachtgebouw Oranje Nassau I

Sittarderweg: Opzichterswoning Oranje Nassau I

Sittarderweg: Woning voor medewerkers Oranje Nassau I

Wonen
Rijksmonumenten in GMS

Sittarderweg: opzichterswoningen

Sittarderweg: Cultuurhuis Heerlen - voormalig 
patronaatsgebouw
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Kwaliteit woonomgeving

Hoewel veel mensen aangeven dat GMS een prettige wijk is om te wonen, is er toch (veel)
ruimte voor verbetering. Opvallend is dat veel opmerkingen gemaakt worden over het gebrek
aan kwaliteit van de woonomgeving. In de Parkstad Monitor wordt die gewaardeerd met een
6,4. Op zich een voldoende, maar opvallend is dat deze ruim achterblijft bij het gemiddelde van
de gemeente Heerlen (7,1) en een wijk als Bekkerveld Aarveld (8,4). Dit geldt ook voor andere

algemene stellingen (zie tabel hiernaast).

Overlastpanden
Veel bewoners geven aan dat er verschillende panden zijn die overlast geven. Dit zijn vaak
kamerverhuurpanden, waarbij kamers goedkoop verhuurd worden. Dit trekt bewoners aan die

aan de ondergrens van de woningmarkt zitten. Dit heeft als resultaat dat deze woningen slecht
worden onderhouden. De tuinen worden niet bijgehouden, de uitstraling is verloederd, er is
nauwelijks groen en er staan vaak hoge schuttingen.

Gebrek aan diversiteit inwoners – veel bewoners met lage opleiding

In de wijk GMS wonen relatief veel werkzoekenden die daarnaast ook een lage opleiding
hebben. Het aandeel werkzoekenden bedraagt 12% (tegenover 10% in Heerlen/8% in
Bekkerveld Aarveld), waarvan 50% een lage opleiding heeft (tegenover 47% in Heerlen/29% in
Bekkerveld Aarveld). Als we voor GMS het aandeel werkzoekenden met opleidingsniveau ‘laag’
en ‘midden’ optellen’, dan komen we uit op 90%, waaruit op valt te maken dat het aandeel met

een hoger opleidingsniveau beperkt is.

Gebrek aan levensloopbestendige woningen
Verschillende bewoners geven aan graag in GMS te wonen, maar dat de mogelijkheden om er
op oudere leeftijd te blijven wonen beperkt zijn. Dat komt omdat het aanbod van

(grondgebonden) levensloopbestendige woningen heel beperkt is.

Wonen
Wat kan beter?

Verloedering panden

GMS Heerlen Bekkerveld Aarveld

Waardering kwaliteit woonomgeving 6,4 7,1 8,4

In deze buurt heb je het goed getroffen 41% 85% 53%

Mensen blijven graag in de buurt wonen 43% 56% 80%

De wijk GMS blijft achter bij andere wijken
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Fijne woonwijk
• Betaalbaarheid woningen
• Renovatie grote wooncomplexen
• Aantrekkelijke panden

• Kwaliteit woonomgeving
• Verloedering overlastpanden
• Gebrek aan diversiteit inwoners
• Gebrek aan levensloopbestendige woningen

• Verbeter de kwaliteit van de woonomgeving
• Pak overslastpanden aan
• Creëer gevarieerder woningaanbod
• Verduurzaam woningen

Wonen 
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘wonen’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten gaan doen. Deze
punten nemen we mee naar de visie en de strategie.
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Wonen
Corporatiewoningen

Belangrijke rol voor woningcorporaties

In GMS is 47% een koopwoning en 53% een huurwoning (waarvan 37%
sociale huur en 16% particuliere huur). Van deze huurwoningen zijn (net als in
veel andere wijken) veel woningen in het bezit van woningcorporaties (bron:
CBS 2020). Op de kaart hiernaast is aangegeven welke panden eigendom zijn
van deze woningcorporaties. Dit laat ook de belangrijke rol zien van

woningcorporaties in de wijk, niet alleen op het gebied van het ‘verhuren van
woningen’, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van verduurzaming,
vergroening en veiligheid.

Corporatiebezit (bron: intentieovereenkomst GMS, 2020)
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Een wijk waar je werkt
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Werken
Wat gaat goed?

Ondernemen - In GMS is het goed ondernemen

Ondernemers geven aan dat het in GMS goed ondernemen is. Hoewel veel ondernemers
gevestigd zijn in de Willemstraat, geldt dat ook voor ondernemers die elders in de wijk zitten.
Specifieke punten die genoemd worden over ondernemen in GMS zijn:

• Aanvulling op centrum - De Willemstraat is met haar multiculturele winkels een

aanvulling op het centrum (de Willemstraat is beleidsmatig gezien ook onderdeel van het
centrum). De ondernemingen zijn divers (van marketing tot oosterse supermarkt) en
leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. De wijk is goed bereikbaar en
trekt regionale bezoekers. Het resultaat is dan ook dat panden die beschikbaar komen
snel weer gevuld zijn. De Willemstraat is recentelijk opnieuw ingericht en er zijn plannen

om de lang leegstaande panden aan de Spoorsingel te slopen, waarna er ruimte is voor
nieuwbouw.

• Locaties voor kleine creatieve bedrijven - Naast de ondernemingen in de Willemstraat zijn
er verschillende locaties waar kleine (vaak creatieve) bedrijven opgestart worden, zoals

Carbon 6 en House of Colours. Ook deze locaties zijn in trek.

Werkgevers – Aantrekkelijke plek voor grote werkgevers
In de wijk GMS zijn verschillende grote werkgevers gevestigd, bijvoorbeeld het Centraal
Bureau voor de Statistiek en de verschillende scholen en zorginstellingen. De centrale

ligging is natuurlijk erg aantrekkelijk voor werknemers.

Carbon 6Willemstraat

House of ColoursCentraal Bureau voor de Statistiek
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Werken
Wat kan beter?

Ondernemen - beperkte ruimte voor nieuwe ondernemers & slechte aansluiting op centrum

• De ruimte om te ondernemen is ingeperkt - Dit bedreigt het ondernemerschap in de wijk
GMS. De structuurvisie (SVREZL) en het gemeentelijke horecabeleid geven geen ruimte voor
extra detailhandel en horeca. Conform het bestemmingsplan en de structuurvisie (SVREZL)
is er in het gebied wel veel ruimte voor dienstverlening, ambachtelijke bedrijvigheid en

ateliers.

• Slechte aansluiting op centrum - De verbinding met het centrum is niet goed. Het spoor en
de Spoorsingel zijn letterlijk een barrière die beide gebieden van elkaar scheiden. Daardoor
is het niet aantrekkelijk om als centrumbezoeker ook een bezoek aan bijvoorbeeld de

Willemstraat te brengen.

Werk - Relatief veel werkzoekenden / beperkt werk voor inwoners

• De wijk kent relatief veel werkzoekenden - We gaan hier verder op in bij het thema

gezondheid. Opvallend is dat er voor de (veelal laag opgeleide) bewoners in de wijk
nauwelijks banen zijn (op enkele winkels na). De mensen die hier werken, komen buiten de
wijk vandaan.

Willemstraat

Slechte aansluiting op centrum
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Goede wijk om te ondernemen
• Locaties voor kleine creatieve bedrijven
• Aantal grote werkgevers

• Zeer beperkte ruimte voor nieuwe ondernemers en uitbreiding
• Hoge werkloosheid / in wijk vrijwel geen banen voor (vaak laag 

opgeleide) inwoners

• Ontwikkel een lange termijn perspectief ondernemers
• Continueer initiatieven werkeloosheid

Werken
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘werken’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten gaan doen. Deze
punten nemen we mee naar de visie en de strategie.
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Een wijk waar je winkelt
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Wat gaat goed?

Breed aanbod in buurt en omgeving

De wijk GMS kent een breed aanbod aan winkels in de wijk. De Jan Linders, Jumbo, bakkerij
Voncken, de groenteboer en een aantal multiculturele winkels in de Willemstraat behoren
tot deze lijst. Dit maakt de wijk aantrekkelijk. Daarnaast zijn in de directe omgeving
verschillende winkels te vinden, zoals de Albert Heijn en de winkels in het centrum. Deze
tevredenheid is ook terug te vinden in de Parkstad Monitor: maar liefst 88% is tevreden met

het aanbod van de winkels en 91% met de bereikbaarheid van de winkels.

Multiculturele ondernemers
Er zijn veel multiculturele winkels in Willemstraat te vinden (zie ook hiervoor). Deze
diversiteit maakt de Willemstraat leuk én anders dan het centrum van Heerlen.

Ontwikkeling Willemstraat
De Willemstraat is recentelijk opgeknapt, waardoor de uitstraling is verbeterd. 

Winkelen

Verschillende supermarkten in GMS Multicultureel aanbod in de oosterse supermarkten

Wat kan beter?

Onbekendheid Willemstraat

De Willemstraat is relatief onbekend. Bezoekers komen vaak gericht naar een winkel, maar
brengen dan geen bezoek aan andere ondernemingen. Veel bezoekers aan het centrum
parkeren in GMS, maar lopen de Willemstraat voorbij.

Geen unieke uitstraling

Veel ondernemingen hebben een anonieme uitstraling. Dat geldt zowel voor de winkels aan
de Willemstraat als voor de creatievere bedrijven in Carbon 6 en House of Colours. De
ondernemingen vallen daarom nauwelijks op in het straatbeeld.

Gebrek aan samenhang met centrum

Het ontbreekt aan samenhang met het centrum. Deze samenhang is er zowel fysiek als qua
samenwerking niet. De Willemstraat is door het spoor en de Spoorsingel ‘losgeknipt’ van het
centrum. De ondernemers zijn niet aangesloten op projecten die in het centrum spelen,
zoals bijvoorbeeld het initiatief om gevels op te knappen.
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Breed aanbod in wijk & centrum nabij
• Multiculturele ondernemers
• Ontwikkeling Willemstraat

• Onbekendheid Willemstraat
• Geen unieke uitstraling
• Gebrek aan samenhang met centrum

• Ontwikkel uniek karakter Willemstraat
• Borg positie Willemstraat in de centrumvisie (die op dit moment ook 

opnieuw opgesteld wordt). 

Winkelen
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘winkelen’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten gaan doen. Deze
punten nemen we mee naar de visie en de strategie.
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Een wijk waar je leert
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Wat gaat goed?
Verschillende onderwijsinstellingen in de buurt en omgeving aanwezig

In de directe omgeving zijn verschillende scholen aanwezig, waaronder Basisschool De
Horizon, De Pyler (Speciaal Onderwijs), Praktijkonderwijs Parkstad Limburg en Vrije School
Parkstad.

Basisschool De Horizon als pilotlocatie

Basisschool De Horizon heeft op verschillende gebieden een voortrekkersrol. Zo is het de
eerste aardgasvrije school van Limburg. Daarnaast is dit jaar (ook als eerste school) gestart
met de verlengde schooldag, waarbij de kinderen elke dag een uur extra onderwijs krijgen.
Dit uur wordt besteed aan de ontwikkeling van het kind. De school staat open om meer te
experimenteren – bijvoorbeeld door functionarissen uit zorginstellingen binnen de school te

plaatsen (en daarmee directer contact met de gezinnen te hebben) of door kinderen op te
leiden tot Kids Reporters (en daarmee een brugfunctie naar de buurt te slaan).

Leren

Basisschool de Horizon Praktijkonderwijs Parkstad Limburg 

Wat kan beter?
Relatief veel bewoners met lage opleiding

Belangrijkste aandachtspunt is dat er in GMS relatief veel mensen met lage opleiding wonen.
Zoals hiervoor aangegeven, zorgt dit voor minder diversiteit. Een betere mix zou bijdragen
aan een betere leefomgeving.
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Onderwijs in buurt en omgeving aanwezig
• Basisschool De Horizon als pilot-locatie

• Relatief veel bewoners met lage opleiding • Continueer initiatieven opleiden

Leren
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘leren’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten gaan doen. Deze
punten nemen we mee naar de visie en de strategie.
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Een wijk waar je recreëert
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Onderwijs

• Basisschool De Horizon
• De Pyler (Speciaal Onderwijs)
• Praktijkonderwijs Parkstad Limburg
• Vrije School Parkstad

Sport & Verenigingsleven

• Voetbalvereniging Sporting Heerlen

Cultuur & Ontmoeten
• Cultuurhuis Heerlen
• Juphuis
• Molenwei Buurtcentrum
• House of Colors

Religie

• Heilig Hart van Jezus Kerk
• Moskee Nour

Musea
• Nederlands Mijnmuseum

Spelen

• Speeltuin & voetbalveld Diamantstraat
• Schoolplein Basisschool De Horizon (tot 19 uur)
• Speeltuin Edisonflat
• Lange Jan Park

Winkels & Supermarkten

• Lazem Market (Willemstraat)
• Selma Market (Willemstraat)
• Jan Linders (Sittarderweg)
• Jumbo (Maanplein)
• Albert Heijn (oosten, tegen GMS)
• Groentewinkel ‘t Oogappeltje (Sittarderweg)
• Bakkerij Voncken (Sittarderweg)
• Winkels Maanplein
• Ruilwinkel

Openbaar Vervoer

• Heerlen Centraal Station
• Heerlen Busstation

Overnachten

• B&B The Project

Cafés & Restaurants

• Café de Sport (Sittarderweg)
• Café Anders (Kempkensweg)
• AbuSassie (Willemstraat)
• Mediterrana (Willemstraat)
• Samos Palace (Willemstraat)

Werken

• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
• Carbon 6

Parken
• Lange Jan Park
• LTM Vijver

Bijzonderheden

• Letters HEERLEN

Zorg

• Mondriaan (geestelijke gezondheidszorg) (Meezenbroekerweg)
• Kinderopvang Humanitas (Meezenbroekerweg)
• Humankind (kinderopvang (Meezenbroekerweg)
• Begeleid Wonen (Meezenbroekerweg)
• Meander (Molenwei)
• Tandarts
• Huisarts

Historie

• Standbeeld Willemstraat
• Omtrek toren Lange Jan Park
• Muur oude klooster
• Oude molen

Recreëren
Wat gaat goed?

Veel voorzieningen

GMS heeft veel voorzieningen - zie de tabel hieronder voor een overzicht.

Bovenstaand overzicht betreft een eigen inventarisatie. We verwachten hiermee niet compleet te zijn, maar een beeld te geven van de diversiteit aan voorzieningen.
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Wat gaat goed?

Organisatie buurtactiviteiten en bewonersinitiatieven

Bewoners geven aan dat er voldoende buurtactiviteiten en bewonersinitiatieven zijn.
Grotere buurtactiviteiten zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse buurt-barbecue en het
sinterklaasfeest. Deze activiteiten worden georganiseerd door de Buurtorganisatie GMS.
Daarnaast zijn wekelijks kleinere activiteiten, bijvoorbeeld in de Molenwei.

De laatste jaren zijn verschillende initiatieven van bewoners opgestart. Voorbeelden hiervan
zijn ‘t Hofke, een buurttuin in de Boerhavestraat en het plaatsen van speelse borden met
informatie over bijzondere panden door de Positieve Stad.

In het bijzonder kan Bed & Breakfast ‘The Project’ genoemd worden. Deze Bed & Breakfast is

een typisch voorbeeld van een partij die buiten de kaders durft te denken en een positieve
stempel op de wijk weet te drukken. De ondernemers openden een Bed & Breakfast op een
moeilijke locatie in de wijk (Sittarderweg) en wisten deze om te toveren tot een plek waar
veel toeristen komen. In de Limburger is The project genoemd als symbool voor het
opkrabbelen van Heerlen (zie ook hiernaast).

Nabijheid Brunssummerheide en centrum
In de omgeving zijn zowel het centrum als de Brunssumerheide te vinden. Deze zijn
makkelijk te voet of per fiets te bereiken. Veel bewoners geven aan hier heel regelmatig te
komen.

Aanwezigheid Cultuurhuis Heerlen & Juphuis
In de wijk zijn zowel het Cultuurhuis Heerlen als het Juphuis te vinden. Het Cultuurhuis
Heerlen kent een brede programmering, een mooie aanvulling op het Parkstad Limburg
Theater. Het Juphuis wordt vooral gebruikt door het verenigingsleven.

Recreëren

Buurtinitiatief ‘t Höfke Cultuurhuis Heerlen

Bed & Breakfast The Project (Bron: de Limburger, 2019)
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Wat kan beter?
Weinig sportverenigingen

Er zijn weinig mogelijkheden om in de wijk te sporten. In de Parkstad Monitor is terug te vinden dat 60% tevreden is met
de sportgelegenheden en 57% met de sporthallen (die buiten GMS te vinden zijn). De grootste vereniging is de
voetbalvereniging. Veel mensen die wij spraken gaven dan ook aan niet of nauwelijks te sporten.

Aanbod voor kinderen

Voor kinderen zijn er enkele kleine speeltuintjes aanwezig, maar slechts 35% geeft aan tevreden te zijn over de
speelmogelijkheden. We hebben de kinderen van Basisschool de Horizon gevraagd hoe zij naar de wijk kijken. Zij
hebben hier een vlog over gemaakt. Deze is via de QR code hiernaast te bekijken. In deze vlog zijn 6 tips terug te vinden:
1. Meer speelgelegenheden - niet alleen meer speeltuinen, maar ook aantrekkelijker: meer schommels, glijbanen en

goaltjes, minder kaal

2. Meer groen in de wijk - meer planten, kleurrijke bloemen en moestuintjes. Beter onderhoud. Betrek kinderen,
bijvoorbeeld door het uitdelen van zaadjes

3. Meer sportaanbod - gebruik het voetbalveld ook voor andere sporten, zoals hockey.
4. Meer kleur– meer kleurrijke gebouwen zoals de Aurora. De straten zijn nu grauw
5. Meer winkels – de leegstand van het Maankwartier is niet aantrekkelijk.

6. Betere veiligheid – auto’s rijden te hard, er zijn veel hangjongeren en de verlichting laat te wensen over (zoals
bijvoorbeeld in het park)

Aanbod voor jongeren
Het aanbod voor jongeren wordt als beperkt ervaren. De waardering voor voorzieningen voor jongeren is met 30% nog

lager dan de waardering van het aanbod voor kinderen. In Carbon 6 is dansschool HFC te vinden. Wat zich in Carbon
afspeelt zou ook beter in de wijk terug kunnen komen.

Bekendheid en bereikbaarheid van activiteiten
Enkele bewoners geven aan niet bekend te zijn met de activiteiten die in de buurt georganiseerd worden. Daarnaast

lijken de locaties waar activiteiten georganiseerd worden, voor minder valide bewoners te ver weg te liggen. Inwoners
van de Edisonflat vinden bijvoorbeeld zowel het Juphuis, het Cultuurhuis Heerlen als de Molenwei te ver weg liggen. Zij
hebben behoefte aan meer activiteiten in en rond de eigen flat.

Recreëren

Beperkt speelaanbod

Bekijk de vlog van de Kids Reporters via onderstaande QR Code
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Palmabar Lieve Lipsch Brochure Logo

Recreëren

De Positieve Stad

Grasbroek, Musschemig, Schandelen: Positief in woord & beeld

Een goed voorbeeld waarbij verschillende partijen samenwerken aan de wijk is het project ‘Grasbroek, Musschemig, Schandelen: Positief
in woord & beeld’. Met dit project “zijn authentieke en aansprekende gebouwen en verhalen over de wijk verbeeld, die in een
wandelroute met borden zijn opgehangen om de omgeving een positieve boost te geven. De resultaten van het project zijn vormgegeven
door creatieve makers, liefhebbers van GMS en buurtbewoners. Onder leiding van Joëlle In de Braekt vond er een wandeling plaats door
de wijk en hebben de bewoners ieder een gebouw gefotografeerd. Daarna hebben alle deelnemers onder leiding van Dennis Geurts een

illustratie van het gekozen gebouw gemaakt en Jidske van de Klundert heeft geholpen om een typerend stukje tekst te schrijven over de
betreffende gebouwen. Door te wandelen langs de borden met illustraties en gedichten kun je de buurten Grasbroek, Musschemig,
Schandelen en haar bewoners beter leren kennen” (bron: depositievestad.nl).

De wandelroute laat goed zien hoe erfgoed, kunst en groen bij elkaar kunnen komen.
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Organisatie buurtactiviteiten
• Nabijheid Brunssumerheide en centrum
• Aanwezigheid Cultuurhuis Heerlen & Juphuis
• Aanwezigheid van parkjes en speeltuinen

• Weinig sportverenigingen
• Bekendheid activiteiten
• Bereikbaarheid activiteiten
• Beperkt aanbod kinderen
• Beperkt aanbod jongeren

• Communiceer over aanbod activiteiten
• Stimuleer organisatie laagdrempelige activiteiten
• Vergroot bereikbaarheid van activiteiten
• Vergroot aanbod kinderen
• Vergroot aanbod jongeren
• Leg verbinding tussen creatieve activiteiten Carbon 6 / House of 

Colours en de wijk.
• Vergroot sportaanbod

Recreëren
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘recreëren’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten gaan doen. Deze
punten nemen we mee naar de visie en de strategie.
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Een wijk waar je gezond leeft
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• Heel Heerlen Beweegt – Heel Heerlen Beweegt richt zich op een leven lang sporten en bewegen voor alle inwoners van Heerlen. De organisatie heeft sportconsulenten in dienst om sporten

toegankelijker te maken.

• Positieve Stad - De Positieve Stad werkt aan sociale, culturele en maatschappelijke uitdagingen. Van vragen en klachten, naar ideeën en initiatieven. Samenwerking en verbinding staan

voorop om te werken aan een vitale omgeving waarin iedereen kan meedoen, met persoonlijke talenten een bijdrage kan leveren aan de omgeving en zich positief en gelukkig voelt in het
alledaagse leven.

• Schoon GMS - Stichting Schoon GMS is actief in de wijk schoon te houden. De stichting biedt dagbesteding aan cliënten aan, waarbij sprake is van verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt
de stichting individuele begeleiding aan, zowel aan cliënten met verslavingsproblematiek als aan cliënten met een WMO-indicatie of vanuit een andere grondslag.

• Frisse Wind - Frisse Wind zoekt in Heerlen naar nieuwe en waardevolle ideeën voor de stad. Ze helpt Heerlenaren met het opstarten van nieuwe projecten voor stad en buurt en brengt

verschillende ideeën van inwoners samen. Frisse Wind is een initiatief van Stichting Samen Heerlen. Het wordt mogelijk gemaakt door de City Boost-donatieregeling van VSBfonds.

• Heerlens Heitje - ‘t Heerlens Heitje is de naam van het unieke Heerlens concept waarbij bewoners worden beloond voor het doen van klussen in de buurt. Bewoners dragen daardoor bij

aan een fijnere buurt en krijgen daarvoor Heerlense Heitjes die zij kunnen besteden bij Heerlense ondernemers.

• Operatie Hartslag - Vroeger stond Heerlen bekend als een stad met drugsoverlast in de binnenstad en rond het station. Operatie Hartslag heeft hier verandering in gebracht. De aanpak, een

combinatie van zorg en harde aanpak, geniet nationale bekendheid. Dat wil zeggen hard optreden tegen drugsoverlast, maar ook zorgen voor opvang en begeleiding van Heerlense
verslaafden.

• GGD – Positieve Gezondheid – De GGD start (o.a.) het project Positieve Gezondheid. Positieve gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid

bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit

hetgeen er wél goed gaat. Positieve gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en
dagelijks functioneren.

• Voorzieningenwijzer - De Voorzieningenwijzer helpt inwoners meer financiële ruimte te geven. Hierdoor komt er meer grip op de financiën, waardoor onverwachte financiële tegenvallers

niet direct tot schulden leiden. Er zijn veel sociale voorzieningen en hulpregelingen, zoals toeslagen, vergoedingen, gemeentelijke minimaregelingen en speciale fondsen. Toch maakt niet

iedereen gebruik van deze steunmaatregelen. Vaak weten mensen niet welke regelingen er zijn, hoe ze daar aanspraak op kunnen maken en hebben ze bovendien de rust niet zich daar in
te verdiepen.

• Woow-project - WOOW, een project dat via een geïntegreerde aanpak oplossingen zoekt voor de genoemde problemen en dat nauw aansluit bij de transitiethema’s van Zuyd. WOOW staat

voor wonen, opleiden, ondernemen en werken. Woow richt je living labs in, een soort proefopstelling van de gebouwde omgeving van de toekomst maar dan in het echt.

Gezond leven
Wat gaat goed?
Veel initiatieven

In de wijk zijn veel verschillende partijen actief, die allemaal met een eigen invalshoek bezig zijn met ‘gezond leven’. Hieronder een overzicht. Deze partijen hebben de afgelopen jaren veel
vooruitgang geboekt, zeker wanneer we de situatie van nu vergelijken met de problematiek van de de jaren 1990-2000 (zie ook thema ‘veiligheid’). Niet alleen de bewoners zijn hier positief over te
spreken, maar de aanpak heeft ook landelijk veel erkenning gekregen.
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Wat kan beter?

Onvoldoende samenwerking tussen initiatieven

Deelnemers aan de workshop voor de zorgsector geven aan dat iedere organisatie een eigen belang heeft, en dat er meer nadruk
op het gemeenschappelijk belang moet komen te liggen (een integrale aanpak kan leiden tot meervoudige waardecreatie). Deze
samenwerking is belangrijk om structuur te bieden aan problemen die nauwelijks aangestipt worden door bewoners, maar uit
cijfers blijken deze problemen wel degelijk te spelen (bron: wijkmodel Positieve Gezondheid):

• Relatief veel mensen met een ongezonde leefstijl

o 2/3 volwassenen ervaart de gezondheid als (zeer) goed, 1/2 ouderen ervaren de gezondheid als (zeer) goed
o 53% van de volwassenen beweegt voldoende, 68% van de ouderen beweegt voldoende
o 57% van de ouderen heeft (ernstig) overgewicht, 45% van de volwassenen heeft (ernstig) overgewicht

• Relatief veel bewoners ervaren een vorm van eenzaamheid

Opvallend is dat veel bewoners langs elkaar heen leven. Er zijn (te) veel verschillende groepen in de wijk aanwezig, welke
onderling weinig contact hebben. Dit betreft bijvoorbeeld bewoners van de Auroraflat, de bewoners van verschillende locaties
met begeleid wonen en de Moskee. Veel bewoners benadrukken dat iedereen elkaar vriendelijk begroet en elkaar tolereert,
maar dat de verschillende groepen onvoldoende mengen.

Daarnaast tonen de cijfers het Wijkmodel Positieve Gezondheid aan dat veel bewoners een vorm van eenzaamheid ervaren:
o 19% van de volwassenen en 4% van de ouderen voelt zich sociaal uitgesloten
o 42% van de inwoners voelt zich eenzaam, 16% van de inwoners voelt zich zeer eenzaam
o 2 op de 5 volwassenen heeft minder dan 2 keer per maand contact met zijn/haar buren

o De sociale cohesie scoort een 5,3 (op een schaal van 10)

Extra alarmerend is het dat het vaak om een combinatie van problemen gaat. Het gaat dan om een uitermate complexe
problematiek, die vaak al is ontstaan in de jeugd. Dit vraagt vaak om een gerichte en persoonlijke aanpak, die mede stuurt op de
zelfredzaamheid van de inwoners.

Gezond leven

Aanpak Aurora

Deelnemers aan de workshop geven aan dat een integrale aanpak 
veel voordelen kan bieden. De aanpak van Aurora is daar een 
voorbeeld van:
• Bewoners helpen bij de renovatie van de Aurora flat. Bewoners 

met een afstand tot de maatschappij raken weer betrokken.
• Kunst & Cultuur zijn daarbij een verbindende factor. Het 

gebouw wordt de grootste Mural van Europa, wat weer leidt tot 
trots.

• De aanpak en het resultaat hebben een bovenregionale 
uitstraling, wat zowel de wijk als Heerlen op de kaart zet. 

Aanpak Molenwei

Een ander voorbeeld waarbij bewoners goed hebben 
samengewerkt met de woningcorporatie is de Molenwei. Dit 
complex is recentelijk gerenoveerd, met veel aandacht voor 
duurzaamheid en levensloopbestendigheid. In het 
participatieproces zijn 180 huishoudens betrokken. Dit project kan 
een voorbeeld zijn voor andere renovatieprojecten, die de 
komende jaren gaan spelen. 
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Verschillende initiatieven
• Veel vooruitgang geboekt

• Relatief veel mensen met een ongezonde leefstijl
• Eenzaamheid
• Onvoldoende samenwerking initiatieven

• Continueer initiatieven
• Coördineer samenwerking initiatieven (o.a. Positieve Gezondheid)

Gezond leven
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘gezond leven’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten gaan doen.
Deze punten nemen we mee naar de visie en de strategie.
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…verzorgde omgeving

…veilige omgeving

…toegankelijke omgeving

De openbare ruimte als…
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De openbare ruimte als verzorgde 
omgeving
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Wat gaat goed?

Renovatie grote wooncomplexen

De afgelopen jaren zijn grote wooncomplexen aangepakt. De Aurora en de Molenwei worden
vaak genoemd. Daarnaast staat de Saffierflat voor het eerste kwartaal van 2022 op de
agenda. Bij zowel de Aurora als de Saffierflat is ook de overlast van bewoners
teruggedrongen.

Initiatieven om wijk schoon te houden

Er zijn verschillende initiatieven opgestart om de wijk schoon te houden. Dit betreft
bijvoorbeeld ‘Schoon GMS’ en het Heerlens Heitje (zie ook het thema ‘Gezondheid’ voor een
beschrijving van deze initiateven). In het bijzonder kan ook het tuintje aan de Boerhavestraat
genoemd worden. Bewoners hebben daar zelf het initiatief genomen om een tuintje aan te

leggen en bij te houden (inclusief de omliggende stoepen).

Murals zijn een aanwinst
De Murals zijn een aanwinst voor de wijk. In de verschillende buurten zijn verschillende
Murals te vinden (zie ook volgende pagina).

Verzorgde omgeving

Renovatie grote wooncomplexen Boerhavestraat: bewoners houden zelf de straat 
schoon
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Tulpenmanie

Vijgenweg / Oude Kerstraat

(Bron: Wellernet)

Drieluik

Schandelen

(Bron: Wellernet)

Piñata

Spoorsingel

(Bron: Heerlenmurals.nl)

Diversiteit

Spoorsingel

(Bron: Heerlenmurals.nl)

Verzorgde omgeving

Murals

Straatkunst

Ook in GMS maakt onderdeel uit van ‘Openluchtmuseum Heerlen’. Op verschillende plekken
in de wijk zijn de afgelopen jaren muurschilderingen (murals) en andere vormen van
straatkunst ontstaan door (inter)nationale topkunstenaars. Stichting Streetart is
initiatiefnemer, een non profit organisatie die gerund wordt door vrijwilligers. De murals zijn
met elkaar verbonden door een wandelroute. Ook deze wandelroute laat goed zien hoe

erfgoed, kunst en groen bij elkaar kunnen komen.
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Wat kan beter?

Groenonderhoud

Het groenonderhoud is het thema dat door bewoners het vaakst als verbeterpunt wordt
genoemd. Zij geven aan dat het onderhoud ver onder de maat is. Bewoners geven regelmatig
aan dat “de buurt niet netjes is” en dat “andere buurten veel beter worden onderhouden”.
Bewoners ervaren vooral overlast van onkruid, hondenpoep, zwerfafval en het onderhoud van
groen (bijvoorbeeld van groenperken en parkjes, inclusief de vijver). Ook in het Wijkmodel

Positieve Gezondheid scoort het element ‘verloedering’ een onvoldoende (5,2). Daarbij dient
opgemerkt te worden dat het slechte groenonderhoud zowel betrekking heeft op verschillende
particuliere tuinen als op de openbare ruimte.

Zwerfafval

Naast het groenonderhoud spreken bewoners over het vele zwerfafval. Dit lijkt afkomstig te zijn
van specifieke bewonersgroepen, van bouwprojecten en van scholieren die onderweg naar het
station hun afval op de straat gooien.

Uitstraling panden

Bewoners geven aan dat dat specifieke panden verloederen. Daarbij wordt vaak verwezen naar
de leegstaande panden aan de Spoorsingel en naar specifieke kamerverhuurpanden die niet
onderhouden worden.

Uitstraling infrastructuur & Tuinen

De uitstraling van de infrastructuur (wegen, voetpaden, parkeerplaatsen, etc.) kan voor eenheid
zorgen. Nog te vaak worden deze plekken in GMS echter gezien als plekken die juist een
verrommeld beeld geven. Ook in de Parkstad Monitor scoort het onderhoud van bijvoorbeeld
wegen een krappe voldoende (59%). Veel inwoners storen zich ook aan de uitstraling van veel
tuinen. Los van het slechte groenonderhoud (zie hierboven), worden tuinen ook vaak vol gelegd

met (een slechte kwaliteit) tegels, wat ook weer bijdraagt aan een verrommelde omgeving.

Verzorgde omgeving

Groenonderhoud Zwerfafval
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Renovatie grote wooncomplexen
• Initiatieven om wijk schoon te houden
• Aanwezigheid van groen park

• Groenonderhoud
• Zwerfafval
• Uitstraling panden
• Uitstraling infrastructuur

• Investeer in beter groenonderhoud
• Stel in overleg met bewoners aanpak voor groen & zwerfafval samen
• Pak kamerverhuur-panden aan
• Pak onaantrekkelijke grote panden aan
• Stel bestratingsplan op

Verzorgde omgeving
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘verzorgde omgeving’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten gaan
doen. Deze punten nemen we mee naar de visie en de strategie.



46

De openbare ruimte als  veilige 
omgeving
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Veilige omgeving
Wat gaat goed?

Veel vooruitgang geboekt

De situatie is sinds de jaren ‘90 verbeterd. De jaren ‘90 kenmerkten zich door armoede (als
gevolg van sluiten van de mijnen), onveilige omgeving (in het bijzonder de stationsomgeving
en de Willemstraat), drugsoverlast, en hoge mate van werkeloosheid en prostitutie.

De afgelopen decennia zijn verschillende initiatieven opgestart om de situatie te verbeteren.

Dat lijkt inmiddels zijn vruchten af te werpen, al benadrukken verschillende bewoners dat we
er echt nog niet zijn en dat doorpakken van groot belang is.

Verschillende initiatieven
Er zijn verschillende initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid. Voor een

overzicht zie het thema ‘gezondheid’.

Veel plekken veilig
Veiligheid is een veelbesproken onderwerp binnen GMS, waardoor het bijna lijkt of heel GMS
onveilig is. Bewoners geven echter aan dat het grootste gedeelte van de wijk veilig is en dat

het gevoel van onveiligheid op specifieke locaties voorkomt (zie volgende pagina).

Jaren ‘90 2010 2021

Prostitutie

Armoede n.a.v. 

sluiten mijnen

Opbouw van de 

wijk
Drugs

Werkeloosheid

Fysiek 

verwaarloosd

Onveilig station Huiselijk geweld
Overlast 

Saffierflat

Veiligheid

Overlast kamer-

bewoners

Waar komen 

we vandaan?
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Veilige omgeving
Wat kan beter?

Specifieke plekken onveilig

Veiligheid blijft een belangrijk thema voor GMS. Uit het Wijkmodel Positieve Gezondheid
blijkt dat 45% van de bewoners zich onveilig voelt. De overlast wordt vooral veroorzaakt
door hangjongeren, drugsoverlast en inbraken. Tijdens de gesprekken die wij voerden,
worden vaak specifieke locaties genoemd, waaronder de Sittarderweg (met name in het
noorden en het zuiden), het Lange Jan Park, de uitgang van het Maankwartier en de

Willemstraat. De kamerverhuurpanden worden in het bijzonder genoemd.

Overlast drugsdealers en criminaliteit
In 2019 werden in GMS 1168 politiemeldingen per 10.000 inwoners gedaan, tegenover 860
gemiddeld in Heerlen. Deze meldingen gingen vooral over overlast door verwarde personen,

drugs- en drankoverlast (incl. drugshandel), geweld en fietsdiefstal.

Ook tijdens onze gesprekken gaf vrijwel iedereen aan (die wij er naar vroegen) regelmatig
mensen te zien dealen. Overigens ervaart niet iedereen dit als hinder: sommigen geven aan
dat het pas pas overlast geeft als dealers en klanten ruzie krijgen. Wellicht is het een signaal

dat openlijk dealen al ‘normaal’ wordt gevonden.

Onbekendheid BOA’s en wijkagent
Mensen zijn op de hoogte dat er een wijkagent is en dat er verschillende BOA’s in de wijk
aanwezig zijn. De bekendheid en zichtbaarheid kan verbeterd worden (“ik weet niet wie de

wijkagent is” en “hoe kan ik hem bereiken”).

Specifieke plekken geven onveilig gevoel
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Verschillende initiatieven
• Veel vooruitgang geboekt
• Veel plekken veilig

• Specifieke plekken onveilig
• Overlast drugs-dealers en criminaliteit
• Onbekendheid BOA’s en wijkagent

• Pak kamerverhuur-panden aan
• Pak specifieke plekken met overlast aan
• Vergroot bekendheid BOA’s en wijkagent

Veilige omgeving
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘veilige omgeving’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten gaan doen.
Deze punten nemen we mee naar de visie en de strategie.
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De openbare ruimte als 
toegankelijke omgeving
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Toegankelijke omgeving
Wat gaat goed?

Centrale ligging ten opzichte van centrum en buitengebied

Eén van de meest positieve punten die bewoners noemen is de ligging. De wijk GMS ligt erg
centraal ten opzichte van verschillende voorzieningen: “je kunt hier alles te voet of op de
fiets bereiken”. Specifiek worden het centrum en de Brunssumerheide vaak genoemd.

Nabijheid van trein- en busstation

Bewoners geven aan de nabijheid van het trein- en busstation te waarden. Dat is ook terug
te zien in de hoge waarderingen in de Parkstad Monitor (tevredenheid treinstation: 91%,
busstation: 90%, bushaltes: 90%, openbaar vervoer 85%). Studenten lopen vaak vanaf het
station naar school. Werknemers waarderen bijvoorbeeld de goede verbinding met
Maastricht.

Nabijheid van trein- en busstation
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Toegankelijke omgeving
Wat kan beter?

Parkeeroverlast

Een punt dat overlast veroorzaakt betreft het parkeren. Veel bezoekers gebruiken de mogelijkheid om (gratis) te parkeren in de wijk,
ook mensen die zelf niet in de wijk hoeven te zijn. Dit betreft bijvoorbeeld bezoekers aan het centrum, medewerkers van bedrijven en
organisaties die in het centrum liggen en mensen die hun bestemming binnen GMS hebben (zoals een winkel, een
gezondheidsinstelling, een school of de moskee). Het resultaat is dat straten vol staan en dat bewoners nauwelijks nog een
parkeerplaats kunnen vinden.

Verkeeroverlast
Naast de parkeeroverlast geven bewoners aan dat er veel verkeer door de wijk rijdt. Dit lijkt ook veel verkeer te zijn dat niet in de wijk
hoeft te zijn, maar de bestemming elders heeft. Drukte wordt vooral genoemd bij de Willemstraat, Spoorsingel en Kempkensweg. De
verkeersdruk lijkt toegenomen te zijn sinds de bus sluizen zijn aangelegd.

Het verkeer zorgt ook voor geluidhinder. 36% van de volwassenen ervaart geluidhinder, waarbij in de top 3 overlast van
brommers/scooter en het wegverkeer (<50km). Daarnaast ervaart 10% hinder van stof/roet en rook, waarbij als nummer 1 oorzaak het
wegverkeer wordt genoemd (bron: wijkprofiel positieve gezondheid).

Verkeersveiligheid
Bewoners geven aan dat op verschillende plaatsen te hard gereden wordt. Dit speelt zich bijvoorbeeld af op de Palemigerboord en op
de Meezenbroekerweg.

Toegankelijkheid minder validen

De toegankelijkheid voor minder validen is niet overal op orde. De toegankelijkheid van Cultuurhuis Heerlen wordt bijvoorbeeld
genoemd: de hogere ligging maakt het gebouw minder toegankelijk. Daarnaast worden het slechte onderhoud van stoepen en van de
paden in parkjes genoemd, waardoor deze moeilijk toegankelijk zijn met bijvoorbeeld rollators, rolstoelen en scootmobielen.

Veel hekwerken

Los van bovenstaande punten (die betrekking hebben op mobiliteit) noemen enkele bewoners de aanwezigheid van de vele hekken.
Deze zorgen voor een gesloten sfeer en ademen juist een gevoel van onveiligheid uit.

Parkeer- en verkeeroverlast

Veel hekwerken
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Centrale ligging t.o.v. centrum en buitengebied
• Nabijheid van trein- en busstation

• Parkeeroverlast
• Verkeersoverlast
• Verkeersveiligheid
• Veel hekwerken (geen open omgeving)

• Verbinding met centrum
• Stel aanpak op voor parkeeroverlast
• Stel verkeerscirculatieplan op
• Intensiveer handhaving en deel resultaten
• Verwijder hekwerken

Toegankelijke omgeving
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘toegankelijke omgeving’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten
gaan doen. Deze punten nemen we mee naar de visie en de strategie.
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Organisatie & Communicatie



GMS On Tour – GMS Wijkontwikkelingsplan 55

Organisatie & Communicatie
Wat gaat goed?

Aanwezigheid Buurtorganisatie GMS

GMS heeft een actieve buurtorganisatie die veel activiteiten organiseert. Daarnaast
communiceren ze actief via een eigen website, facebookpagina en het eigen magazine ‘De
Grasmussch’. Veel bewoners geven ook aan de Grasmussch actief te lezen.

De vraag die wel eens gesteld wordt is in hoeverre de buurtorganisatie een

vertegenwoordiging is van de buurt en wat de exacte rol is. Daarbij wordt ook de vraag
gesteld wat je daadwerkelijk van een groep vrijwilligers mag verwachten (“ik ben al blij dat
iemand in zijn vrije tijd deze activiteiten organiseert”).

Aanwezigheid buurtregisseur

De buurtregisseur wordt gezien als iemand die snel dingen voor elkaar kan krijgen omdat
deze korte lijntjes heeft met de gemeente en met andere instanties. De ervaring is echter dat
de buurtregisseur vaak wisselt en vaak ook tegen de ‘muren van de gemeentelijke
organisatie aanloopt’.

Diverse buurtinitiatieven

Tenslotte zijn er verschillende partijen actief, die zelf initiatieven opstarten. Voorbeelden, die
ook al eerder aan bod zijn gekomen, zijn ‘t Hofke, het tuintje aan de Boerhavestraat en de
activiteiten van de Positieve Stad.
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Organisatie & Communicatie
Wat kan beter?

Gebrek aan daadkracht

Veel bewoners ervaren dat de gemeente op te grote afstand staat en lijken het vertrouwen te zijn verloren. Enkele kenmerkende
uitspraken: “Ik word zo vaak om mijn mening gevraagd, maar er moet nu echt iets gebeuren”, “De gemeente doet niets voor ons”, ”Wij
zijn de plek waar alle moeilijke voorzieningen geplaatst worden” en “Als ik iets doorgeef via de app, dan hoor ik nooit iets terug”.
Tegelijkertijd is hoorbaar dat kleine gebaren worden gewaardeerd: “We mochten materialen van de gemeente lenen om onze borden op
te hangen” en “Wij verwijderen elke week het onkruid van de stoep, de gemeente haalt het groenafval op.”

Gebrek aan samenwerkingsstructuur
Het lijkt erop dat een duidelijke samenwerkingsstructuur ontbreekt. Wie van de gemeente heeft welke rol en welke
verantwoordelijkheid? Wie zijn het aanspreekpunt? Hoe horen bewoners wat de plannen voor de buurt zijn?

Maar ook andere partijen zijn nauwelijks georganiseerd. Zo is er geen duidelijk aanspreekpunt vanuit de ondernemers. Voor bewoners is
er natuurlijk de Buurtorganisatie GMS, maar ook deze vrijwilligers kunnen niet alles oppakken en het is niet voor iedereen duidelijk welke
rol zij nu echt vervullen.

De korte lijnen tussen de verschillende partijen lijken niet aanwezig te zijn. In het verleden zaten deze partijen vaker met elkaar aan tafel,

maar deze initiatieven zijn gestopt. Zo zaten alle betrokken partijen een aantal keer per jaar in een afstemmingsoverleg. Daarbij waren
bijvoorbeeld de wethouder, ambtenaren, de buurtorganisatie, ondernemers aanwezig om te bespreken wat er goed gaat en wat
aangepakt zou moeten worden. En twee keer per jaar liepen medewerkers van de gemeente met een aantal mensen door de wijk.
Bewoners konden aangeven wat aangepakt moest worden. Dat werd dan ook opgepakt.

Gebrek aan communicatie

Veel inwoners zijn niet op de hoogte van de verschillende plannen. Wat is de status van bijvoorbeeld de Saffierflat, de Poort van Heerlen,
en de plannen rondom het Willemskwartier? Het is ook niet duidelijk waar deze informatie gevonden kan worden. Daardoor hoort men
de verhalen vaak ‘via via’.
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Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moeten we doen?

• Aanwezigheid Buurtorganisatie GMS
• Aanwezigheid buurtregisseur 
• Diverse buurtinitiatieven 

• Gebrek aan daadkracht
• Gebrek aan samenwerkingsstructuur
• Gebrek aan communicatie

• Stel overleg- en samenwerkingsstructuur samen
• Communiceer over projecten
• Stimuleer bottom-up initiatieven

Organisatie & Communicatie
Conclusie

In de tabel hieronder geven we kort aan wat de belangrijkste conclusies ten aanzien van het

thema ‘organisatie & communicatie’ zijn. We vertalen deze in datgene wat we zouden moeten
gaan doen. Deze punten nemen we mee naar de visie en de strategie.
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Conclusies
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Wat gaat goed?

1. Fijne woonwijk

2. Betaalbaarheid woningen

3. Renovatie grote wooncomplexen

4. Aantrekkelijke panden

5. Goede wijk om te ondernemen

6. Aantal grote werkgevers

7. Breed multicultureel winkelaanbod

8. Centrum nabij

9. Ontwikkeling Willemstraat

10. Verschillende onderwijsinstellingen

11. Organisatie buurtactiviteiten

12. Brunssummerheide nabij

13. Aanwezigheid Cultuurhuis & Juphuis

14. Aanwezigheid Parkjes & Speeltuinen

15. Veel vooruitgang op het gebied van gezonde leefstijl

16. Initiatieven om wijk schoon te houden

17. Verbeterde veiligheid

18. Nabijheid van trein- en busstation
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Wat kan beter?
1. Verloedering kamerverhuurpanden

2. Gebrek aan diversiteit in inkomens

3. Gebrek aan levensloopbestendige woningen

4. Langetermijnperspectief ondernemers

5. Hoge werkeloosheid

6. Onbekendheid en geen unieke uitstraling Willemstraat

7. Gebrek aan samenwerking Willemstraat – Centrum

8. Relatief veel bewoners met lage opleiding

9. Weinig sportverenigingen & beperkt speelaanbod

10. Bekendheid & bereikbaarheid activiteiten

11. Relatief veel mensen met een ongezonde leefstijl

12. Eenzaamheid

13. Gebrek aan samenwerkingsstructuur en communicatie

14. Uitstraling buitenruimte: grondonderhoud, zwerfafval en hondenpoep

15. Uitstraling infrastructuur

16. Specifieke plekken zijn onveilig: overlast drugsdealers & criminaliteit

17. Onbekendheid BOA’s en wijkagent

18. Parkeeroverlast

19. Verkeersoverlast

20. Verkeersveiligheid

21. Veel hekwerken

22. Gebrek aan daadkracht
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Een wijk waar je …

Woont

De openbare ruimte als…

Werkt Winkelt Leert Recreëert Veilige omgeving
Toegankelijke 

omgeving
Verzorgde omgeving

Over de wijk GMS

Gezond leeft

• Fijne woonwijk
• Betaalbaarheid 

woningen
• Renovatie grote 

wooncomplexen
• Aantrekkelijke 

panden

• Goede wijk om te 
ondernemen

• Locaties voor kleine 
creatieve bedrijven

• Aantal grote 

werkgevers

• Breed aanbod in de 
wijk & centrum 
nabij

• Multiculturele 

ondernemers
• Ontwikkeling 

Willemstraat

• Onderwijs in buurt 
en omgeving 

aanwezig
• Basisschool De 

Horizon als pilot-

locatie

• Organisatie 
buurtactiviteiten

• Nabijheid 
Brunssumer-heide

en centrum

• Aanwezigheid 
Cultuurhuis Heerlen 

& Juphuis
• Aanwezigheid van 

parkjes en 

speeltuinen

• Verschillende 
initiatieven

• Veel vooruitgang 
geboekt

• Veel plekken veilig

• Centrale ligging 
t.o.v. centrum en 

buitengebied
• Nabijheid van trein-

en busstation

• Renovatie grote 
wooncomplexen

• Initiatieven om wijk 
schoon te houden

• Aanwezigheid van 
groen park

• Verschillende 
initiatieven

• Veel vooruitgang 
geboekt

• Kwaliteit 
woonomgeving

• Verloedering 
kamerverhuur-

panden
• Gebrek aan 

diversiteit inwoners
• Gebrek aan 

levensloop-

bestendige
woningen

• Zeer beperkte 
ruimte voor nieuwe 

ondernemers en 
uitbreiding

• Hoge werkloosheid 

/ in wijk vrijwel geen 
banen voor 

bewoners

• Onbekendheid 
Willemstraat

• Geen unieke 
uitstraling

• Gebrek aan 

samenhang met 
centrum

• Relatief veel 
bewoners met lage 

opleiding

• Weinig sport-
verenigingen

• Bekendheid 
activiteiten

• Bereikbaarheid 

activiteiten
• Beperkt aanbod 

kinderen
• Beperkt aanbod 

jongeren

• Specifieke plekken 
onveilig

• Overlast drugs-
dealers en 

criminaliteit
• Onbekendheid 

BOA’s en wijkagent

• Parkeeroverlast
• Verkeersoverlast
• Verkeersveiligheid
• Veel hekwerken 

(geen open 
omgeving)

• Groenonderhoud
• Zwerfafval
• Uitstraling panden
• Uitstraling 

infrastructuur

• Relatief veel 
mensen met een 

ongezonde leefstijl
• Eenzaamheid

• Onvoldoende 

samenwerking 
initiatieven

• Verbeter kwaliteit 
woonomgeving

• Pak overlastpanden 
aan

• Creëer gevarieerder 

woningaanbod
• Verduurzaam 

woningen

• Ontwikkel lange 
termijn perspectief 

ondernemers
• Continueer 

initiatieven 
werkeloosheid

• Ontwikkel uniek 
karakter 

Willemstraat
• Borg positie 

Willemstraat in 
centrumvisie

• Continueer 
initiatieven

• Communiceer over 
aanbod activiteiten

• Stimuleer 
organisatie 
laagdrempelige 

activiteiten
• Vergroot 

bereikbaarheid van 
activiteiten

• Vergroot 

sportaanbod
• Vergroot aanbod 

jongeren & kinderen
• Verbind creatieve 

sector met wijk

• Pak kamerverhuur-
panden aan

• Pak specifieke 
plekken met 

overlast aan

• Vergroot 
bekendheid BOA’s

en wijkagent

• Zorg voor fysieke 
verbinding met 

centrum
• Stel aanpak op voor 

parkeeroverlast

• Stel verkeers-
circulatieplan op

• Intensiveer 
handhaving en deel 

resultaten

• Verwijder 
hekwerken

• Investeer in beter 
groenonderhoud

• Stel met bewoners 
aanpak ‘groen & 

zwerfafval’ op

• Pak kamerverhuur-
panden aan

• Pak onaan-
trekkelijke grote 

panden aan

• Stel bestratingsplan 
op

• Continueer 
initiatieven 

opleiden
• Coördineer 

samenwerking 

initiatieven

• Aanwezigheid 
Buurtorganisatie 

GMS
• Aanwezigheid 

buurtregisseur 
• Diverse 

buurtinitiatieven 

• Gebrek aan 
daadkracht

• Gebrek aan 
samenwerkings-

structuur
• Gebrek aan 

communicatie

• Stel overleg- en 
samenwerkingsstru

ctuur samen
• Communiceer over 

projecten

• Stimuleer bottom-
up initiatieven

Organisatie & 
Communicatie

Organisatie & 
Communicatie
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3. Visie

Waar gaan we naar toe?
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In dit hoofdstuk – de visie

In hoofdstuk 2 hebben we de huidige situatie van de wijk GMS beschreven.
Daarbij stonden 3 vragen centraal: wat gaat goed, wat kan beter en wat
moeten we gaan doen.

In dit hoofdstuk vertalen we de inzichten naar een nieuwe visie voor GMS.

Deze visie is de ‘droom’ voor de wijk – waar willen we over een aantal jaren
staan? In het volgende hoofdstuk beschrijven we de strategie. De strategie
geeft weer hoe we de droom waar willen maken.

Visie
Inleiding

Stap 2: visie opstellen
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Basis op Orde

In het vorige hoofdstuk hebben we de conclusie getrokken dat er veel punten zijn die
de komende jaren opgepakt moeten worden. Dit zijn vooral punten die standaard van
een wijk verwacht mogen worden, zoals het groen op orde, het tegengaan van overlast
en een normale samenwerking met de overheid. Als deze basis niet op orde is, dan
zorgt dit voor ontevredenheid, zoals we nu bijvoorbeeld bij de bewoners van GMS zien.

Visie

Basis op Orde

Basis op Orde

Een unieke identiteit

Als de ’Basis op Orde’ is, dan betekent dit nog niet dat bewoners en ondernemers
‘tevreden’ zijn met hun wijk. Daar moet meer voor gebeuren, iets dat resulteert in ‘trots’
en ‘saamhorigheid’. Dit gaat dus meer over de identiteit van de wijk. Daarbij is het
opvallend dat de personen die wij hebben gesproken hier nauwelijks een beeld bij
hebben, terwijl het rijke mijnverleden, de multiculturele bewoners en de verschillende

samenwerkingsverbanden een goede basis vormen. In dit hoofdstuk focussen we ons
daarom voornamelijk op de ingrediënten voor deze unieke identiteit.

Een unieke identiteit GMS

Multiculti MeedoenMijnen

• Verbeter kwaliteit 
woonomgeving

• Pak overlastpanden 
aan

• Creëer gevarieerder 

woningaanbod
• Verduurzaam 

woningen

• Ontwikkel lange 
termijn perspectief 

ondernemers
• Continueer 

initiatieven 

werkeloosheid

• Ontwikkel uniek 
karakter 

Willemstraat
• Borg positie 

Willemstraat in 

centrumvisie

• Continueer 
initiatieven 
opleiden

• Communiceer over 
aanbod activiteiten

• Stimuleer 
organisatie 

laagdrempelige 
activiteiten

• Vergroot 
bereikbaarheid van 
activiteiten

• Vergroot 
sportaanbod

• Vergroot aanbod 
jongeren & kinderen

• Verbind creatieve 

sector met wijk

• Pak kamerverhuur-
panden aan

• Pak specifieke 
plekken met 
overlast aan

• Vergroot 
bekendheid BOA’s

en wijkagent

• Zorg voor fysieke 
verbinding met 

centrum
• Stel aanpak op voor 

parkeeroverlast

• Stel verkeers-
circulatieplan op

• Intensiveer 
handhaving en deel 
resultaten

• Verwijder 
hekwerken

• Investeer in beter 
groenonderhoud

• Stel met bewoners 
aanpak ‘groen & 
zwerfafval’ op

• Pak kamerverhuur-
panden aan

• Pak onaan-
trekkelijke grote 
panden aan

• Stel bestratingsplan 
op

• Continueer 
initiatieven

• Coördineer 
samenwerking 

initiatieven

• Stel overleg- en 
samenwerkingsstru

ctuur samen
• Communiceer over 

projecten

• Stimuleer bottom-
up initiatieven
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“Al heel ons leven wonen wij in de wijk GMS. En dat is best prima wonen. We

wonen in een rustige straat en doen lekker ons eigen ding. Maar er is verder
weinig om trots op te zijn.

Ooit kende deze wijk een bloeiperiode, de mijntijd was natuurlijk het hoogtepunt
hier. Helaas hebben de periodes daarna alleen voor ellende gezorgd. De
Willemstraat veranderde van gezellige horecastraat naar een plek waar de

meisjes tippelden. Drugs werd én is een groot probleem. En daardoor staat onze
wijk niet goed bekend. Wij zijn de ‘andere kant van het spoor’. Wij zijn niet

belangrijk. Het onkruid staat hoger dan in andere wijken van Heerlen. En hier
worden alle voorzieningen geplaatst die nergens anders gewenst zijn. Van de
verslaafdenzorg, begeleid wonen tot de verslaafden en criminelen in de

overlastpanden. Dat voelt niet fijn. Het zorgt voor onrust, onveilige situaties en
een negatief beeld.

Er is dan wel het een en ander aangepakt de afgelopen jaren. Maar de hoop is
toch wel een beetje verdwenen.”

”Wij zijn GMS, de wijk waar we dingen anders doen. We letten op elkaar, zorgen voor

elkaar en hebben plezier met elkaar. Als je bij ons langs komt, dan maak je niet alleen
kennis met onze diverse en gastvrije bevolking, maar ook met onze rijke mijn-
geschiedenis.

Samen zorgen we voor bloei in onze wijk. We hebben veel verschillende bewoners, elk
met een eigen verhaal. En samen maken we de wijk. Of het nou gaat om samen koken,

samen de wijk schoon houden of samen ondernemen. Het kan hier allemaal. Iedereen is
welkom. In ons Cultuurhuis Heerlen, ons Willemskwartier, en ons prachtige Lange Jan

Stadspark.

Wij zijn doeners. Bij ons mag je dingen uitproberen. Van je eigen bedrijfje starten, het

Heerlens Heitje, de aardgasvrije school tot Operatie Hartslag. We zijn trots op hetgeen
wat wij hebben bereikt. En dat voel en zie je overal terug. Van het Willemskwartier met
de vele multiculturele ondernemingen, tot aan de Aurora-flat en de aanpak van de

Saffierflat. We laten zien dat alles mogelijk is!”

Waar we van dromen…Wat we nu vinden…
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Grasbroek, Musschemig & Schandelen – Prettige woonwijken
Grasbroek, Musschemig en Schandelen zijn buurten waar het prettig wonen is. Dit komt vooral doordat er 
veel voorzieningen in de wijk aanwezig zijn, het centrum en het centraal station in de buurt liggen en het 
rustig wonen is. Dit zorgt voor een ontspannen sfeer, die kan worden doorgezet in de ontwikkelingen ten 
aanzien van wonen, groen en mobiliteit.

Ontspannen wonen
Wonen moet ontspannen aanvoelen, waarbij bewoners zich geen zorgen hoeven te maken over de 
problematiek die op dit moment speelt. Daarbij wordt een breed publiek aangesproken door een gezonde 
mix van koop- en huurwoningen in verschillende prijssegmenten. Waarbij bij stedelijk wonen vooral de 
dynamiek opgezocht wordt, is bij deze 3 buurten eerder sprake van het ‘rustige familieleven’. De faciliteiten 
die de wijk aanbiedt zijn gericht op het bedienen van de bewoners. Denk aan de lokale supermarkten, een 
bakker en de groenteboer. Daarnaast zijn er enkele speeltuinen, parkjes en voorzieningen om elkaar te 
ontmoeten, zoals het Juphuis, het Cultuurhuis Heerlen en het ontmoetingscentrum in de Molenwei. 

Ontspannen groen
Het groen in de wijk heeft vooral de functie om bewoners een fijne woonomgeving te bieden. Ouderen 
moeten in staat zijn om een eenvoudig rondje te lopen en anderen te ontmoeten, bijvoorbeeld in een klein 
parkje in de buurt. Bewoners laten hun hond uit bij de verschillende honden-uitlaat-veldjes. En ook 
kinderen moeten voldoende plek hebben om veilig en zelfstandig te kunnen spelen. Daarnaast moet het 
aantrekkelijk zijn om vanuit de buurt eenvoudig het buitengebied op te zoeken, zoals de 
Brunssumerheide. De openbare ruimte zou ook een meer open karakter kunnen krijgen, bijvoorbeeld door 
het het weghalen van de vel hekwerken in de wijk 

Ontspannen mobiliteit
De wegenstructuur moet een duidelijk verschil maken tussen de hoofdstraten (waar veel verkeer is) en de 
woonstraten (waar alleen lokaal bestemmingsverkeer is). In de woonstraten staan voetgangers en fietsers 
centraal, waardoor er ruimte ontstaat voor ontmoeten en spelen. De hoofdstraten hebben de functie om 
de wijk te verbinden met de omliggende buurten en Heerlen centrum. Het parkeren is vooral gericht op 
bewoners. De overlast van ander verkeer wordt zoveel mogelijk buiten de woonwijken afgehandeld.

Eén wijk, verschillende buurten
Visie

Hoppersgraaf – Naast prettig wonen óók een centrumfunctie
Hoppersgraaf heeft naast de woonfunctie ook een duidelijke centrumfunctie. Hoppersgraaf heeft een stedelijk karakter, 
mede door de Willemstraat, het Maankwartier, Carbon 6 en het CBS. Deze stedelijkheid vraagt ook om een andere 
aanpak ten aanzien van wonen, groen en mobiliteit. 

Stedelijk Wonen
Wonen krijgt een stedelijk karakter in Hoppersgraaf, waarmee ook een nieuw publiek aangesproken kan worden. Denk 
hierbij aan doelgroepen die de buurt verder kunnen versterken, zoals appartementen voor jongeren (dichtbij de stad en 
centraal station), levensloopbestendige woningen voor ouderen - ook grondgebonden (dichtbij alle voorzieningen) en 
combinaties voor wonen/werken (bijvoorbeeld combinatie met ateliers). De Willemstraat trekt met het winkelaanbod 
regionale bezoekers. Carbon 6, het Centraal Bureau voor de Statistiek en verschillende zorginstellingen trekken elke dag 
werknemers aan. Moskee Nour bedient de hele regio. En met het Nederlandse Mijnmuseum is er ook een culturele 
trekpleister in Hoppersgraaf aanwezig. Daarnaast liggen het Maankwartier en het busstation busstation op de grens van 
Hoppersgraaf. 

Stedelijk groen
Ook het groen krijgt een stedelijk karakter. Het Lange Jan Park kan bijvoorbeeld ontwikkeld worden tot een ‘Stadspark’, 
een groene ontmoetingsplaats voor alle Heerlenaren. Het park is daarmee ook een verbindend element worden tussen 
het Maankwartier, de Auroraflat, het huidige Lange Jan Park en het Praktijkonderwijs Parkstad Limburg. Het Lange Jan 
Park kan daarmee een aanvulling zijn op het centrum, waar geen ruimte is voor een stadspark. Maar ook naar andere 
plekken moet gekeken worden. Bekijk de groenstructuur van de wijk en stel vast hoe die versterkt kan worden. Zo zijn er 
kansen voor het groen aan de Spoorsingel en het groen aan de Kempkensweg. 

Stedelijke mobiliteit
Een stedelijke omgeving vraag om een andere invulling voor mobiliteit. Hoppersgraaf moet makkelijk toegankelijk zijn 
voor bezoekers en dient daarom te beschikken over voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Voor bewoners 
worden stedelijke vormen van mobiliteit aantrekkelijk, zoals bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen en inzet op het OV. 
Dit resulteert bijvoorbeeld in lagere parkeernormen. In een stedelijk gebied wordt ook anders naar parkeeroplossingen 
gekeken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van leegstaande parkeergarages, parkeerregulering en betaald parkeren. 

Hoewel GMS één wijk is, zijn er wel degelijk verschillen tussen de buurten in deze wijk. Vooral het verschil tussen Hoppersgraaf en de buurten Grasbroek, Musschemig en Schandelen is opvallend.
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Grasbroek, Musschemig & Schandelen – prettig wonen aan de rand van het centrum Hoppersgraaf – Naast prettig wonen óók een centrumfunctie
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Multiculti – Diverse bewoners Meedoen – Actieve buurtMijnen – Rijke geschiedenis

xx
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xx
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xx xx

xx xx

xx

xx

Exotische winkels

Actieve moskee En een actieve kerk

Actieve LHBTI gemeenschap Symbool oude schoorsteen

Oude woningen voor mijnwerkers Mijnmuseum (verhuist naar centrum)

Mozaïek verwijst naar mijntijd Samen buurt schoon houden

Cultuurhuis Heerlen Molenwei - ontmoetingsplaats

Samen werken aan ontmoetingsplaats

Visie
Verschillende dragers voor een unieke identiteit
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Inspiratie
• Lombok als voorbeeldwijk

• Mijnverleden als inspiratie voor Hoppersgraaf

• Zuyd Hogeschool – Design Week
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Stationsplein

Het stationsplein was vroeger niet meer dan een
doorgangsruimte tussen het station en de Jaarbeurs,
een plek zonder noemenswaardige betekenis. Met de
aanpak van het stationsgebied is dit fors verbeterd. Het
nieuwe Jaarbeursplein vormt thans het grootste
stadsplein van Utrecht en is een ontmoetingsplek voor
iedereen die wil reizen, winkelen, wonen, werken en
ontspannen (Foto: Okra Architecten)

Moskee

De Utrecht Ulu moskee is meer dan alleen een
gebedsruimte voor gelovigen. Het is een multiculturele
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Op de eerste
verdieping is er een kantine waar je kunt genieten van
een kopje thee of koffie. De Maxima zaal wordt hier ook
vaak gebruikt voor Speciaal voor jongeren bevindt zich
in de kelder een grote ruimte waar zij elkaar kunnen
ontmoeten, voetbal kunnen kijken of zich kunnen
vermaken met één van de talloze sport- en
spelmogelijkheden. (Foto: Ulu moskee)

Buitenlandse winkeltjes

Op de Damstraat & in de Kanaalstraat vind je leuke
speciaalzaken, groentewinkeltjes, kleine supermarkten,
de aller lekkerste baklava en de meest exotische
ingrediënten. Hier vind je zelfs vegan kaasjes. Maar ook
gluten vrije producten. De Turkse en
Marokkaansegroenteboeren voor goedkope groenten
en fruit. Maar ook heerlijke bakkers met de lekkerste
zoetwaren. (Foto: AD.nl)

Aantrekkelijke woonwijk

Lombok is een aantrekkelijke wijk om te wonen. Uit alle
hoeken van de stad komen inwoners naar de wijk
Lombok, het multiculturele hart van Utrecht. Met het
nieuwe Centraal Station op loopafstand is de wijk erg
toegankelijk. Lombok kenmerkt zich door haar smalle
straten met sfeervolle arbeidershuisjes, trendy
koffietentjes, restaurants, winkels en diverse exotische
supermarkten. (Foto: lombox.nl)

Lombok

Inspiratie

Lombok is een wijk in Utrecht. Net als GMS een multiculturele wijk die direct achter het station is gelegen. Vanwege de vele overeenkomsten kan deze wijk als inspiratie dienen. 



71

Mijnverleden als unieke identiteit voor Hoppersgraaf
(Onderstaande tekst is opgesteld door de Werkgroep Ziel van Heerlen, als reactie op het plan ‘Gebied Spoorsingel, d.d. 8 april 2021)

Heerlen heeft een uitzonderlijke geschiedenis. Geen ‘gestroomlijnde,’ organische ontwikkeling, maar duidelijk onderscheiden fases (Romeinen, Middeleeuwen, Mijntijd,

Verval/drugs en de Nieuwe tijd). Met name de eerste drie periodes zijn veel te weinig zichtbaar, je kunt gerust zeggen: ze bevinden zich ondergronds. Voor het gebied waar we
het nu over hebben, zien wij een mooie kans om het mijnverleden te laten ‘herleven,’ op een moderne manier, met een scheutje melancholie.

De Willemstraat heeft altijd gebruist. Hier waren winkels en cafés waar de mijnwerkers op vrijdag naartoe trokken en de vrouwen nog snel het loonzakje uit hun handen trokken
om te voorkomen dat er geen geld meer was voor het huishouden. Hier heersten high life, muziek, drank, sfeer. De Willemstraat is qua gebouwen nog zeer authentiek. De

mijnwerkers kwamen ook uit andere landen: Slovenië, Italië, Polen, Marokko. Deze invloed zie je nog steeds. Een moskee en allerlei ‘exotische’ winkeltjes en zelfs supermarkten.

Deze twee invloeden samen geven op natuurlijke wijze het thema voor dit gebied aan, dat wij dopen als het Willemskwartier. Een plek waar plek is voor avontuurlijke winkeltjes,
een bazaarachtige sfeer, met daarboven woningen voor starters, studenten en anderen die van levendigheid houden. Met halverwege de gatsen (steegjes) pleintjes (openlucht-
bazaartjes, kleine horeca). Op deze manier creëer je een nieuwe trekker voor Heerlen die niet botst met het stadscentrum, maar juist de verbinding zuid-noord via het

Maankwartier versterkt. De traditionele barrière tussen zuid (ingenieurs) en noord (mijnwerkers) doorbreekt.

In het Willemskwartier winkel je niet zo zeer, hier strijk je neer na een dag centrum, om in een relaxte sfeer de dag af te sluiten. Een jazz-café waar ze de mijnwerkers-hit ‘O
Donna Clara’ spelen, maar ook Mulatu Astatke of Haja El Hamdaouia, is zo maar denkbaar. Of je start hier je dag, met een glas muntthee, om fris aan je shoppen, werk of studie
in de binnenstad te kunnen beginnen.

De drie gatsen zijn subtiele wiggen van Maankwartier naar Willemstraat, met prachtige doorzichten. Maar dat is nog niet alles. We bepleiten meteen deze noordwaarts door te
trekken, naar de Schandelermolen. Dat kan in de toekomst via het terrein van garage Sampermans, maar met name via het gebied van houthandel Franck. Welk een
uitzonderlijk gebied is dit!

De mijnen gebruikten veel hout, dus dit is industrieel erfgoed, maar tegelijk ademt dit terrein het landelijke, arcadische van het Heerlen van vóór de mijnen. En dat midden in de
stad, hoe bijzonder is dat! De houten panden moeten beslist blijven staan. Hier kun je denken aan stadslandbouw (door daklozen, verslaafden en vrijwilligers). Moestuinen en
een (dagelijkse) markt van groenten en aanverwante producten, een klein beetje horeca, een speeltuin in ‘Schwarzwald-sfeer.’ Een landbouwdorp in de stad, met zicht op de
Heliostaat.
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Design Week – Hogeschool Zuyd

Hogeschool Zuyd is als kennisinstituut betrokken bij de ontwikkeling van GMS. Het
onderzoekscentrum Smart Urban Redesign heeft in november een Design Week
georganiseerd. Kenmerkend is de iteratieve aanpak: vanuit een lange termijnvisie
worden op korte termijn concrete (en vaak tijdelijke) stappen richting uitvoering gezet.
Daarbij wordt gemeten of de aanpak wel of niet het gewenste effect heeft. Als de

resultaten daartoe aanleiding geven, wordt tijdig bijgestuurd.

Tijdens de Design Week hebben een aantal internationale studenten ingezoomd op 2
gebieden in GMS: (1) Het gebied rondom het Lange Jan Park (vanaf het Maankwartier
tot achter de Praktijkschool), en (2) Het gebied rondom de driehoek Kempkensweg,

Willemstraat, Spoorsingel.

Inspiratie
Zuyd Hogeschool - Design Week

Nieuwe manier van werken

Deze concepten laten ook goed zien dat de punten uit de strategie integraal aangepakt
moeten worden. Het creëren van meer groen, het verbeteren van de infrastructuur gaan
bijvoorbeeld hand-in-hand samen met de manier waarop een gebied iteratief
ontwikkeld kan worden.

Bekijk daarom samen met Hogeschool Zuyd hoe deze concepten ingezet kunnen
worden bij de ontwikkeling van de wijk. Zoek naar korte termijn stappen, bijvoorbeeld
door specifieke ideeën uit het concept tijdelijk uit te proberen. Bouw de voorgestelde
brug (zie voorstel ‘Bridge the Gap’ / ‘Overbrug de Kloof’) tijdelijk met steigers tijdens
Cultura Nova. En start op korte termijn met enkele tijdelijke elementen van het voorstel

‘Horny Bird’ (‘Opgewonden Vogels’) om een impuls te geven aan het gebied in de
driehoek Kempkensweg, Willemstraat, Spoorsingel. Betrek Hogeschool Zuyd niet alleen
bij de conceptuele ontwikkeling, maar ook bij het testen en het meten of de
maatregelen ook daadwerkelijk het effect hebben dat beoogd wordt.
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Inspiratie
Bridge the Gap (Zuyd Hogeschool)

Stadspark met verschillende 

functies, waardoor het op alle 

momenten van de levendig blijft.

Het park (groen) én een brug (geel) 
verbinden verschillende 

bestemmingen, waaronder het 

Maankwartier, het Lange Jan Park 

en overbrugt het spoor.

Het gebied rondom het Lange Jan 

Park als Stadspark.
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Inspiratie
Horny Bird (Zuyd Hogeschool)

Het concept Horny Bird focust zich op het gebied 

binnen de driehoek Willemstraat – Kempkensweg

– Spoorsingel.

De contouren van het Maankwartier en van het 
oude station vormen de basis voor het ontwerp.

Focus ligt op het speelser maken van het gebied. 

De groene en smalle steegjes zijn daarbij een 
belangrijk element.

De interventies zijn flexibele gericht op de  

waardering van lokale community. 

Deze tijdelijke ingrepen vormen ook een 
‘challenge’ voor de langere termijn plannen om 

hier woningbouw te plaatsen: hoe kan de 

woningbouw gerealiseerd worden in combinatie 

met meer ‘spannende’ elementen, waardoor het 
gebied een unieke waarde krijgt.
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4. Strategie

Hoe komen we daar?
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In dit hoofdstuk – De Strategie

In hoofdstuk 2 hebben we de huidige situatie van de wijk GMS beschreven.
Daarbij stonden 3 vragen centraal: wat gaat goed, wat kan beter en wat
moeten we gaan doen. In hoofdstuk 3 vertaalden we deze inzichten naar
de visie: de ‘droom’ voor de wijk.

In dit hoofdstuk beschrijven we de strategie. Deze strategie geeft aan hoe
we de droom willen waarmaken. We doen dit aan de hand van 9
focuspunten. We starten met een totaaloverzicht. Vervolgens werken we
deze 9 punten verder uit.

Strategie
Inleiding

Stap 3: strategie opstellen
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Strategie
9 focuspunten

Spelen & ontmoeten in het groen
Onderhoud | Stadspark | Speeltuinen | Groenstructuur

Investeren in een veilige wijk
Aanpak specifieke plekken | Ontwerpen | Handhaving

Bewegen in GMS
Spel | Sport | Locaties

Creëer een divers woningaanbod
Overlastpanden | Nieuwbouw | Renovatie | Erfgoed

Toegankelijke infrastructuur
Verbindingen | Hoofdwegen | Leefstraten | Parkeren

Geef regie
Financieel | Werk | Meedoen

Stimuleer ondernemers
Willemskwartier | Buurtwinkels | Maankwartier | Ateliers

Werk aan een identiteit
Multiculti | Mijnen | Meedoen

Organisatie & Communicatie
Organisatiestructuur | Communicatiestructuur
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Relaties tussen focuspunten

In dit hoofdstuk bespreken we de 9 focuspunten. Natuurlijk hebben deze
punten onderling veel overlap. “Spelen en ontmoeten in het groen”
(focuspunt 1) kan natuurlijk georganiseerd worden met bottom-up
initiatieven (focuspunt 9). En het aanpakken van overlastpanden zorgt
zowel voor een veilige wijk (focuspunt 2), een divers woningaanbod

(focuspunt 4) als een verzorgdere omgeving (focuspunt 1). De punten
moeten daarom vooral ook in onderlinge samenhang worden gezien.

Tegelijkertijd toont dit ook het belang van integrale samenwerking aan: de
vraagstukken gaan niet over één specifiek beleidsterrein. In de volgende

fase (bijvoorbeeld bij het opstellen van een uitvoeringsagenda) dient
concreter uitgewerkt te worden hoe de focuspunten gerealiseerd worden.
Het borgen van de integrale benadering is daarbij dus van groot belang.

Strategie
9 focuspunten

Spelen & ontmoeten in het groen

Bewegen in GMS Creëer een divers woningaanbod

Geef regie
Werk aan een identiteit

Organisatie & Communicatie

Toegankelijke infrastructuur

Investeren in een veilige wijk

Stimuleer ondernemers



79GMS On Tour – GMS Wijkontwikkelingsplan

Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn (<5 jaar) Lange termijn (> 5 jaar)

Onderhoud

• Onderhoudscontract - Pas het onderhoudscontract voor groen
aan, zodat het onderhoud naar een hoger niveau gaat.
Intensiveer de samenwerking met Heerlen Schoon.

Stel met bewoners een aanpak voor groen & zwerfafval op

• Buurtschouw - Introduceer opnieuw de buurtschouw, waarbij
medewerkers van de gemeente en Heerlen Schoon met
bewoners door de buurt lopen en met elkaar bespreken welke
punten aangepakt moeten worden.

• Buurtdeals – Bespreek met de buurt of er meer buurtdeals
gesloten kunnen worden, zodat bewoners zelf aan de slag gaan
om specifieke plekken te onderhouden. Neem het tuintje in de
Boerhavestraat als voorbeeld. Kijk daarbij ook welke kansen het
Heerlens Heitje biedt.

• Zwerfafval - Bespreek welke oplossingen mogelijk zijn om het
zwerfafval en het hondenpoepprobleem gezamenlijk aan te
pakken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan extra
prullenbakken en speciale bakken voor hondenpoep,
uitlaatveldjes, extra handhaving of een campagne.

Vergroot aanbod voor jongeren

• Creëer een ‘scene’ – De creatieve bedrijven in Carbon 6 en
House of Colours kennen een eigen cultuur. Stimuleer
ondernemers (zoals Dansschool HFC) om meer gebruik te
maken van de wijk GMS, zodat deze cultuur ook overslaat naar
andere jongeren.

Speeltuinen

• Extra speelgelegenheid – Eén van de punten die het minst
gewaardeerd wordt is het aanbod van speelgelegenheden. Ga
in overleg met kinderen uit de wijk en kijk hoe dit verbeterd kan
worden. Mogelijk is het verbeteren van de bestaande
speelgelegenheden een quick win. Werk hiervoor bijvoorbeeld
samen met Basisschool de Horizon. Combineer verschillende
functies, zoals wateropvang met een waterspeelplaats voor
kinderen.

Stadspark

• Lange Jan Stadspark – Het huidige Lange Jan Park wordt matig
beoordeeld. Daarnaast heeft Heerlen nog geen ‘Stadspark’.
Onderzoek daarom de mogelijkheden om van het Lange Jan
Park een écht stadspark te maken. Een plek waar je bij kunt
komen, in de open lucht kunt sporten en waar kleine optredens
gegeven kunnen worden. Een mooi voorbeeld van
‘ontmoetingsgroen’. Het Lange Jan Park kan daarbij de
verbinding maken tussen het Maankwartier, de Aurora, de
nieuwe Luna & Alba Woontoren en Praktijkonderwijs Parkstad
Limburg. Daarnaast kan dit ook een impuls geven aan de
zuidelijke helft van de Sittarderweg. Benut het Stadspark tevens
om de verbinding met de zuidelijke helft van het Spoor te
verbeteren.

Biodiverse leefomgeving

• Kleine initiatieven - stimuleer bewoners om tuinen of daken te
vergroenen. Start met kleine initiatieven die bewoners zelf op
kunnen pakken, zoals geveltuintjes of stoeptegel-projecten
(‘stoeptegel eruit, plant erin!’). Maak de wijk vriendelijker door
bijvoorbeeld vogelhuisjes en bijenkasten te plaatsen.

Groenstructuur

• Groene verbindingen – Maak een aanpak om de groenstructuur
van de wijk te verbeteren. Deze groenstructuur kan het
onderscheid tussen hoofdwegen en woonstraten versterken.
Een belangrijke verbinding is bijvoorbeeld het Maankwartier –
Brunssumerheide. Bekijk hoe deze verbinding een ’groene
promenade’ kan worden. Hetzelfde gaat op voor andere
belangrijke verbindingen, zoals bijvoorbeeld de Sittarderweg.

Spelen & ontmoeten in het groen
Onderhoud | Stadspark | Speeltuinen | Groenstructuur
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Spoorpark Tilburg

Een groene plek middenin Tilburg waar mensen kunnen 
sporten, werken, recreëren, ontmoeten en spelen.

(Bron: Spoorpark Tilburg)

Natuurspeeltuin 

Spelen in, op en met het water.

(Bron: De-ontdekkers)

Ontmoetingsplekken

Ontmoetingsplekken voor jongeren waardoor zij buiten 
samen kunnen komen.

(Bron: gemeente Utrecht)

Opzoomeren

Een mooie en gezonde straat is een schone straat.. 
toch? Zo’n 350 Rotterdamse straten hebben een 
schoonmaakbende. Regelmatig halen bewoners daar 
de bezem door hun straat en verwijderen het zwerfvuil. 
Zo’n schoonmaakbende bestaat uit minimaal 5 
bewoners. 

(Bron: Opzoomermeermee.nl)

Spelen & Ontmoeten in het Groen
Inspiratie
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Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn (<5 jaar)

Vergroot bekendheid BOA’s en wijkagent

• BOA’s & Wijkagent – De gemeente en politie werken gericht aan
het aanpakken van overlastlocaties. Bewoners zijn echter
nauwelijks op de hoogte van de stappen die genomen worden.
Zorg voor directer contact tussen BOA’s en wijkagent,
bijvoorbeeld door hen te betrekken bij het op te starten
wijkoverleg (zie ook organisatie & communicatie). Bepaal in
overleg met bewoners en ondernemers welke ‘quick wins’
haalbaar zijn. Blijf daarnaast communiceren over alle stappen die
gezet worden, bijvoorbeeld via de communicatiekanalen van
Wijkorganisatie GMS.

• Straatverlichting – Specifieke plekken geven ‘s avonds een
onveilig gevoel omdat de straatverlichting niet op orde is. Een
voorbeeld daarvan zijn enkele plekken op de Sittarderweg. Pak dit
als quick win op en verbeter daar de verlichting.

• Aanpak sociaal veilig – GMS is als 3e wijk toegevoegd aan de
Heerlense aanpak ‘sociaal veilig’, een integrale aanpak om de
sociale veiligheid naar een hoger niveau te krijgen. Medio juni
2021 werd gestart met de aanpak Sociaal Veilig. Daarmee werd,
vooruitlopend op het Rijksprogramma Heerlen-Noord, serieus
werk gemaakt van het verbeteren van de leefbaarheid en
veiligheid in enkele geprioriteerde wijken. De aanpak Sociaal
Veilig is gebaseerd op de zogenoemde actielogica, ontleend aan
Pieters Tops; “De kwaliteit van beleid wordt in de uitvoering
bepaald.” Werken volgens de actielogica impliceert aanwezig,
zichtbaar, betrokken, aandachtig en doortastend zijn. De
professionals zijn aan zet, de bewoners prominent aan het woord
en betrokken (bron: voortgangsbericht aanpak ”Sociaal Veilig”
Heerlen Noord, december 2021).

Aanpak specifieke plekken

In de wijk zijn specifieke plekken aan te wijzen, waar overlast
plaatsvindt. Het is duidelijk dat alleen handhaven niet de oplossing is
om deze overlast aan te pakken.

• Overlastpanden – In de wijk zijn enkele panden aan te wijzen,
waar verschillende vormen van overlast door veroorzaakt worden:
er wordt vaak gehandeld in drugs, de buitenkant van de panden is
verloederd, waardoor deze een bron zijn voor het gevoel van
onveiligheid. Start met het aanpakken van deze panden. Gebruik
hiervoor de ervaring die op is gedaan met ‘Operatie Hartslag’, uit
te werken in project Sociaal Veilig.

• Lange Jan Park – Ontwikkel het Lange Jan Park tot een stadpark
(zie ook thema 1: Spelen & Ontmoeten in het Groen). Houd daarbij
nadrukkelijk rekening met de wijze waarop het park een veilig en
open uitstraling heeft. Kijk welke acties op korte termijn uit te
voeren zijn: zo geeft bijvoorbeeld het ‘bosje’ in het midden van het
park een onveilig gevoel.

• Willemskwartier & Maankwartier – Het Willemskwartier wordt
opnieuw ontwikkeld. Houd in de nieuwe visie nadrukkelijk
rekening met de veiligheidsaspecten. Kijk ook naar het
Maankwartier, waar momenteel veel overlast ervaren wordt.

Investeren in een veilige wijk
Aanpak specifieke plekken | Ontwerpen | Handhaving
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Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn (<5 jaar)

Vergroot bereikbaarheid bestande activiteiten

• Communiceer - Veel bewoners zijn niet op de hoogte van de
vele activiteiten in de in GMS georganiseerd worden.
Communiceer hierover, bijvoorbeeld via de Grassmusch of via
de verschillende bewonersverenigingen.

• Maak activiteiten bereikbaar – Voor sommige bewoners is de
afstand tot het Cultuurhuis Heerlen of het Juphuis al een
drempel. Kijk hoe die drempel verlaagd kan worden,
bijvoorbeeld door het inzetten van een deeltaxi.

• Borg gezondheid in alle plannen – Gezondheid is geen thema
dat op zichzelf staat. De openbare ruimte kan bijvoorbeeld
ontmoeten, lopen en fietsen stimuleren. Borg daarom dat
gezondheid integraal meegenomen wordt in andere plannen.
Haak de GGD en Stand-By aan bij de projectorganisatie.

Vergroot aantal activiteiten

• Stimuleer organisatie nieuwe activiteiten – vooral de wat oudere
generatie heeft behoefte aan kleine wekelijkse activiteiten, zoals
bijvoorbeeld gezamenlijk koken, een spel doen of koffie drinken. Dit
zijn activiteiten die bewoners in de basis prima zelf kunnen regelen.
Maar vaak hebben zij bij het opstarten wel wat ondersteuning nodig.
Kijk of er initiatieven zijn die deze rol in kunnen vullen.

• Vergroot het sportaanbod – In de wijk is het aanbod van sport laag.
Bekijk op korte termijn of bijvoorbeeld Heel Heerlen Beweegt extra
activiteiten kan opstarten.

• Focus op Kinderen & Jongeren – Bekijk specifiek of het aanbod voor
kinderen en jongeren vergroot kan worden. Deze doelgroep geeft aan
dat er voor hen vrijwel niets te doen is in de wijk.

Bewegen in GMS
Spel | Sport | Locaties

Middellange termijn (<5 jaar)

Locaties

• Cultuurhuis Heerlen – Het Cultuurhuis Heerlen heeft een prominente
positie in de wijk. Bewoners geven echter aan dat het Cultuurhuis
Heerlen relatief duur is (zeker wanneer gebruik wordt gemaakt van de
horeca). Daarom kiezen zij eerder voor het Juphuis. Kijk of deze
drempel verlaagd kan worden. Daarnaast heeft het Cultuurhuis
Heerlen een rol om de sociale cohesie van de wijk te versterken.
Bewoners geven aan dat zij die rol niet herkennen. Overleg met het
Cultuurhuis Heerlen hoe deze rol verder ingevuld kan worden.

• Laagdrempelige huiskamers - Het Cultuurhuis Heerlen (en Juphuis)
kunnen laagdrempelige ‘huiskamers’ voor de buurt worden. In deze
huiskamer vind je de buurtregisseur, de wijkagent, de BOA, en andere
medewerkers van de gemeente. Daar kunnen ook co-working spaces
worden ingericht. Dat betekent een aanpassing van het
verdienmodel van het Cultuurhuis Heerlen en Juphuis, dus minder
inkomsten uit horeca en meer sociaal rendement.

• Stimuleer sporten in de openbare ruimte – Steeds meer steden
zetten in op spelen en sporten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld
door toestellen te plaatsen. Bespreek met Heel Heerlen Beweegt en
met de bewoners wat de exacte behoefte is. Dit kunnen ook groene
plekken worden waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten
(‘ontmoetingsgroen’) en daarmee meerdere doelen dienen.

• Sportlocaties – Bewoners geven aan dat er weinig
sportaccommodaties zijn. Bekijk of er ruimte is om bestaande
locaties, zoals bijvoorbeeld de voetbalvereniging breder inzetbaar
zijn.
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Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn (<5 jaar) Lange termijn (> 5 jaar)

Renovatie Saffierflat

• Saffierflat - Start met de renovatie van
de Saffierflat. Blijf sturen op een
gezonde mix bewoners: niet alleen de
goedkoopste sociale huurwoningen,
maar ook appartementen in een iets
hoger prijssegment, zodat de variatie
aan bewoners toeneemt.

Nieuwbouw

• Willemskwartier / Spoorsingel – Zet door met de plannen voor het Willemskwartier / Spoorsingel. Zorg ook hier
voor woningen in een iets hoger prijssegment dan gebruikelijk is in GMS om meer variatie in de wijk te krijgen. Aan
deze kant van de wijk is een stedelijke vorm van wonen toepasbaar. Omdat deze buurt dichtbij voorzieningen
(supermarkt, centrum, openbaar vervoer) ligt, is deze in het bijzonder geschikt voor jongeren en ouderen.

• Poort van Heerlen – In het noorden van de wijk (op de plek waar de oude autogarage ligt) liggen kansen om
woningen toe te voegen. Aan deze kant van de wijk lijken vooral kansen voor ‘ontspannen wonen’ te zijn. Mogelijk
ontstaan hier kansen voor nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld ‘wonen in het groen en toch dichtbij het
centrum’ of ‘leeftijdsbestendig wonen’ (zie ook voorbeelden volgende pagina

• Houthandel Franck – Een ander gebied dat naar verwachting in de nabije toekomst ontwikkeld gaat worden is het
terrein van de vroegere houthandel Franck. Kijk hoe dit gebied aangesloten kan worden op de Willemstraat. Maak
een aanpak om de unieke kenmerken van dit gebied (zoals de oude loodsen) te handhaven, bijvoorbeeld door
hier een sociale functie toe te voegen.

• Leg de lat hoog - Stel een hoog ambitieniveau vast. Nieuwbouwprojecten zijn bij uitstek een kans om iets
bijzonders aan de wijk toe te voegen. Start nieuwe pilotprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van circulair
bouwen. Speel in op ambities die breder in de regio spelen, zoals in Parkstad.

Renovatie & Verduurzaming

• Corporatiewoningen - Gebruik de woningcorporaties als katalysator voor de energietransitie binnen GMS. Neem
het succes van de Molenwei als voorbeeld. Zet de verduurzaming én het vergroten van de
levensloopbestendigheid van de corporatiewoningen in Grasbroek (Vincio Wonen), de Edisonflat (Weller Wonen,
2026) en de gezinswoningen aan de Vijgenweg (Weller) in gang.

• Particuliere woningen - Stimuleer bewoners om de woningen te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatie en
plaatsen van zonnepanelen. Kijk daarbij naar constructies die inspelen op specifieke behoeften, bijvoorbeeld
constructies die direct geld opleveren. Sluit aan bij pilots die in Heerlen wonen, zoals het Woonwijzer initiatief.

Erfgoed

• Erfgoed – GMS beschikt over
verschillende woningen die op de lijst
van landelijk erfgoed staan. Deze
panden vallen nauwelijks op.
Ontwikkel een aanpak om deze
woningen nog beter te beschermen
en in hun kracht te zetten.

Creëer een divers woningaanbod
overlastpanden | Nieuwbouw | Renovatie | Erfgoed
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Wonen in het groen en dichtbij het centrum

Een mix van huurwoningen, appartementen, 
aterlierwoningen en herenhuizen. 

(Bron: In de buurt Rotterdam)

Levensloopbestendig wonen

Een nieuwbouwproject met de hofjes van vroege r en 
het gemak van nu. Veilig wonen met veel privacy en 
tegelijkertijd de voordelen van samenwonen.

(Bron: Gemeente Lisse)

Wonen in een unieke stijl

Nieuwbouwproject in Hoofddorp gebouwd in de 
karakteristieke Engels Tudor stijl.

(Bron: TudorPark)

Bewoners adviseren met duurzame maatregelen

Bewoners leren over welke aanpassingen zij kunnen 
doen in de bestaande woning om duurzamer te leven

(Bron: Lakmoes)

Creëer een divers woningaanbod
Inspiratie
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Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn (<5 jaar) Lange termijn (> 5 jaar)

Stel aanpak op om parkeeroverlast tegen te gaan

• Aanpak parkeren – Stel in overleg met bewoners een aanpak op om de
overlast van parkeren tegen te gaan. Maak een totaalplan, waarin ook
gekeken wordt naar betaald en gereguleerd parkeren. Bekijk de
mogelijkheden om bewoners parkeren aantrekkelijk te maken in
parkeergarages, zoals het Maankwartier. Voer hiervoor een pilot uit om
vast te stellen wat wel en wat niet werkt. Treedt ook in overleg met
werkgevers en de Moskee. Bespreek of zij gebruik kunnen maken van
parkeergarages en werknemers kunnen stimuleren om met de fiets of
het OV te komen.

• Nieuwe mobiliteitsvormen – Kijk bij nieuwbouwplannen ook naar
nieuwe mobiliteitsvormen. Is voor specifieke doelgroepen bijvoorbeeld
deelvervoer interessant?

Stel verkeerscirculatieplan op

• Verkeerscirculatie – Stel een nieuw verkeerscirculatieplan op, waarbij het
verkeer zoveel mogelijk afgehandeld wordt aan de randen van de wijk.
Binnen de wijk ontstaat daardoor meer ruimte om deze in te richten als
prettige woonwijk. Bekijk specifiek hoe het verkeer op de kruising
Willemstraat – Kempkensweg – Sittarderweg beperkt kan worden.

Intensiveer handhaving en deel resultaten

• Handhaving – Intensiveer handhaving, bijvoorbeeld op de
Palemigerboord. Deel deze resultaten met bewoners.

Verwijder hekwerken

• Hekwerken – Start een project om hekwerken te verwijderen. Deze geven
een onveilig en gesloten gevoel. Ga hiervoor in overleg, met bedrijven,
bewoners en instellingen.

Verbeter verbindingen

Stel een integraal plan op dat aangeeft hoe de verbindingen binnen de wijk en met
andere wijken verbeterd kan worden.

• Verbindingen Hoppersgraaf (centrumzijde) – Maak een plan hoe de verschillende
gebieden binnen Hoppersgraaf beter verbonden kunnen worden. Dit betreft (1) de
driehoek ‘Willemstraat – Kempkensweg – Spoorsingel’ (incl. het gebied van
Houthandel Franck), (2) het Maankwartier en het busstation, (3) het zuiden van de
Sittarderweg, (4) De Auroraflat , (5) het Lange Jan Park, (6) het Nederlands
Mijnmuseum en (7) CBS en Carbon 6).

• Verbindingen met centrum – Maak een plan hoe de fysieke verbinding met het
centrum verbeterd kan worden, waardoor een logische wandel- en fietsroutes route
ontstaan: (1) bespreek met ProRail wat de plannen zij voor het opheffen van de
bestaande spoorwegovergang bij de Willemstraat. Kijk of deze vervangen door kan
worden door een loop- en fietsbrug van de Willemstraat naar bijvoorbeeld de
Oranje Nassaustraat, (2) sluit de Kempkensweg beter aan op het Maankwartier,
zodat deze minder als een ‘hoge wal’ (barrière) overkomt. Een aantrekkelijke
verbinding tussen het Maankwartier en de Willemstraat is ook een kans om de
leegstand van het Maankwartier aan te pakken, (3) creëer een aantrekkelijkere
verbinding bij het Lange Jan Park. Neem dit mee als onderdeel om het Lange Jan
Park door te ontwikkelen tot een stadspark.

• Verbindingen binnen de wijk én omliggende natuurgebieden – Maak een plan hoe
de belangrijke verbindingen de structuur van de wijk kunnen versterken. Bekijk
bijvoorbeeld hoe de as van het station naar de Brunssumerheide (via de
Kempkensweg en de Meezenbroekerweg) de structuur versterkt.

Leefstraten

• Leefstraten - Start pilots om straten als leefstraten in te richten. Volg bijvoorbeeld
de aanpak van Gent, waarbij straten tijdelijk terug worden gegeven aan de
bewoners en autovrij worden gemaakt. Bekijk vanaf daar wat de lange termijn
wensen zijn.

Realisatie van verbindingen

• Realisatie - De hiernaast weergeven ambities 
zijn niet van vandaag of morgen te 
realiseren. De uitvoering van verschillende 
plannen zal daarom doorschuiven naar een 
termijn > 5 jaar. 

Toegankelijke infrastructuur
Verbindingen | Hoofdwegen | Leefstraten | Parkeren
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Een voetgangersbrug als park

De Bossche Paleisbrug verbindt het centrum met de 
achterliggende Spoorzone. De brug is ingericht als park 
en is daarmee de tweede parkbrug ter wereld.

(Bron: Den Bosch Tips)

Leefstraat

Gratis parkeren in de parkeergarage voor bewoners 
waardoor en ruimte ontstaat voor groen, spelen en 
verblijven. 

(Bron: Gemeente ‘s-Hertogenbosch)

Kwartieren Arnhem

Arnhem heeft 8 kwartieren met elk hun eigen karakter 
en icoon. Zo krijgt ieder gebied een eigen identiteit. 

(Bron: RAN Business)

Community hubs

Kleinschalige hubs die ontmoetingen tussen bewoners 
en en fijne leefomgeving verbeteren. 

(Bron: PosadMaxwan)

Toegankelijke infrastructuur
Inspiratie
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Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn (<5 jaar)

Continueer initiatieven

• Continueer initiatieven - Binnen GMS lopen al verschillende
succesvolle initiatieven die een gezond leven stimuleren. Denk
hierbij aan Heel Heerlen Beweegt (sporten), GGD (Positieve
Gezondheid), Frisse Wind en de Voorzieningenwijzer (financiële
ondersteuning). Borg de continuïteit van deze initiatieven.

• Veerkracht bewoners – Eén van de belangrijkste punten om de
veerkracht van bewoners te versterken is de beschikbaarheid
van passend werk. Voor de bewoners van GMS is er weinig
aanbod van werk in de wijk zelf. Kijk of er betaald werk is te
creëren rondom de uitdagingen van de wijk, bijvoorbeeld door
werkzoekenden mee te laten werken aan de
renovatieprojecten.

Afstemming

• Faciliteer onderlinge afstemming tussen de initiatieven -

Faciliteer onderlinge afstemming en samenwerking, waardoor
de initiatieven nog beter op elkaar aan gaan sluiten. Waar
versterken de initiatieven elkaar en waar stopt het werk van
initiatief A en start het werk van initiatief B. Moskee Nour nodigt
bijvoorbeeld graag bewoners uit, maar heeft slechts beperkte
capaciteit om dat te organiseren. Ondersteuning van een ander
initiatief zou daar een impuls aan kunnen geven.

• Stimuleer gebruik van beschikbare fondsen – Frisse Wind heeft
een overzicht opgesteld van allerlei fondsen waarvan gebruik
kan worden gemaakt (zie volgende pagina). Stimuleer het
gebruik van deze fondsen.

Geef regie
Financieel | Werk | Meedoen
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Geef regie
Fondsenoverzicht
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Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn (<5 jaar)

Ondernemers van het Willemskwartier (Ondernemers)

• Ondernemersvereniging - Werk aan een structuur waarbinnen de
ondernemers georganiseerd zijn, bijvoorbeeld in een
ondernemersvereniging. Borg dat iemand vanuit de ondernemers
aan aan is gesloten bij alle ontwikkelingen die (gaan) spelen en
daar ook de achterban kan vertegenwoordigen. Het
Ondernemersfonds en het Ondernemershuis kunnen hier een
belangrijke rol spelen.

• Initiatieven Centrum – Zoek als ondernemers van het
Willemskwartier de aansluiting bij initiatieven van het centrum,
bijvoorbeeld via Heerlen Mijn Stad, om daarmee ook
daadwerkelijk onderdeel te kunnen worden van alles wat in het
centrum speelt. De Willemstraat kan bovendien meeliften op
activiteiten die opgestart worden, waaronder citymarketing
campagnes.

Visie & Strategie Willemskwartier (Ondernemers & Gemeente)

• Langetermijnstrategie - Werk als ondernemers aan een langetermijnstrategie voor
de ondernemers van het Willemskwartier. Bekijk welke aanvullende
ondernemingen gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld kleine horecazaakjes. Maak
daarbij inzichtelijk hoe het Willemskwartier complementair is aan het centrum.
Borg de relatie tussen het centrum en het Willemskwartier ook in de centrumvisie.

• Bestemming Willemskwartier - Kijk vanuit de langetermijnstrategie opnieuw naar
de bestemming van het Willemskwartier en in het bijzonder de Willemstraat. De
structuurvisie (SVREZL) en het gemeentelijke horecabeleid geven op dit moment
geen ruimte voor uitbreiding van het aantal bestaande winkels en horeca. Conform
het bestemmingsplan en de structuurvisie is er in het gebied ruimte voor
dienstverlening, ambachtelijke bedrijvigheid en ateliers.

Buurtwinkels

• Zichtbaarheid – Specifieke buurtwinkels, zoals de bakkerij en de groentewinkel aan
de Sittarderweg, hebben een belangrijke sociale functie. Deze buurtwinkels zijn in
het straatbeeld weinig opvallend. Bekijk of de belangrijke rol beter benadrukt kan
worden, bijvoorbeeld door de gevels een meer onderscheidend karakter te geven –
sluit hiervoor bijvoorbeeld aan bij het Project Stadsrevisie uit het centrum.

Creatieve sector

• Opvallen in straatbeeld - De creatieve sector is sterk vertegenwoordigd,
bijvoorbeeld in House of Colors en Carbon 6. Ook deze gebouwen hebben een
neutrale uitstraling. Bekijk hoe deze een meer opvallende plek in het straatbeeld
kunnen krijgen.

• Betrokkenheid bij projecten – De creatieve sector is beperkt betrokken bij de
projecten die in GMS (gaan) spelen. Sluit de sector beter aan. Ga op zoek naar
iemand die vanuit House of Colors en Carbon 6 verbindingen kan leggen.

Stimuleer ondernemers
Willemskwartier | Buurtwinkels |  Creatieve sector
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Make it in Tilburg

Een platform waarop alle informatie beschikbaar is om 
te ondernemen. 

(Bron: Make it in Tilburg)

Winkeliers slaan handen ineen

Lokale ondernemers zoeken de samenwerking op om 
lokale verkoop te stimuleren. 

(Bron: Brabants Dagblad)

Modekwartier Arnhem

Ondernemers zijn hier gevestigd met hun atelier en 
winkels. De creatieve Hotspot van Arnhem. 

(Bron: modekwartier)

Stimuleer ondernemers
Inspiratie
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Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn (<5 jaar)

Identiteit

• Ontwikkel de identiteit - Start met het uitwerken van de
identiteit in een een visuele identiteit, die voor iedereen
herkenbaar is en inspirerend werkt. Baseer je daarbij op de
dragers, zoals die ook zijn omschreven in de visie (hoofdstuk 3),
waaronder de historie van het mijnverleden en het
multiculturele karakter van de wijk. Betrek bewoners, lokale
ondernemers en lokale creatieve bij dit proces, zodat deze
identiteit ook écht door hen bedacht is. Stel bij deze identiteit
ook vast hoe deze een plek kan krijgen in de openbare ruimte.

Uitrollen identiteit

• Uitrollen - Ontwikkel een programma om de identiteit uit te
rollen. Maak bijvoorbeeld een groot statement door een ergens
een icoon te plaatsen. De afgelopen jaren zijn verschillende
initiatieven opgestart om tot een identiteit te komen, zoals
bijvoorbeeld ‘Chasing the Dragon’ en de concepten van
Hogeschool Zuyd. Gebruik deze ter inspiratie.

Werk aan een identiteit
Multiculti | Mijnen | Meedoen
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Chasing the Dragon

Arno & Iris Beaux Arts hebben een schetsontwerp
opgesteld onder de naam ‘Chasing the Dragon’. De
draak is daarbij een symbool voor de antistad. Centraal
staat een markant kunstwerk – een sculptuur van een
draak. Het lijf en de staart komen op meerdere plekken
door de buurt aan het oppervlak. De sculptuur verwijst
naar de geschiedenis van de wijk: ‘chasing the dragon’ is
van oorsprong straattaal voor heroïnegebruik.
Tegelijkertijd symboliseert de draak in andere
samenlevingen de ontembare kracht die angst oproept,
maar die met doorzettingsvermogen begrepen kan
worden.

(Bron: Chasing the Dragon, Arno & Iris Beaux Arts)

“Auw Banaan”

Ter nagedachtenis aan Lex Nelissen, dé nacht-
burgemeester, cultuurmaker en horecaman van GMS.
Een uitspraak was “Auw Banaan”.

(Bron: Limburger)

Gele kanarie

De kanarie kan een symbool voor GMS zijn, waarmee de
link wordt gelegd naar het mijnverleden. De kanarie gaf
hoop, omdat deze liet zien dat er in de mijnen
voldoende zuurstof aanwezig was.

(Bron: demijnen.nl)

Werk aan een eigen identiteit
Inspiratie
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Korte termijn (<1 jaar) Middellange termijn (<5 jaar)

Organisatiestructuur

• Organisatie & Structuur – Binnen de wijk GMS gaan veel
verschillende projecten lopen. Het is belangrijk dat iedereen elkaar
weet te vinden op alle niveaus. Werk hiervoor een duidelijke
structuur uit. Start met het beschikbaar stellen van capaciteit en
budget, bijvoorbeeld voor projectmanagement en
projectondersteuning.

• Wijkoverleg – Een wijkoverleg zou zich kunnen richten op de
praktische punten van de wijk (‘basis op orde’). Om slagkracht te
hebben is het belangrijk dat de verschillende rollen aan tafel zitten,
waaronder de wijkwethouder, de wijkregisseur, de BOA en/of de
wijkagent en iemand namens de groenvoorziening. Daarnaast zou
een vertegenwoordiging vanuit de bewoners (Buurtorganisatie) en
de ondernemers (Ondernemersvereniging) aanwezig moeten zijn.

• Regiegroep – De regiegroep gaat over de langere termijn
initiatieven. Hierin zitten momenteel de gemeente, de
woningcorporaties en Stadsregio Parkstad Limburg aan tafel. Stel
vast of hier meer disciplines vertegenwoordigd zouden moeten
zijn, zoals bijvoorbeeld uit de sociale hoek/gezondheidszorg en de
ondernemers.

• Vertegenwoordiging bewoners - Bekijk opnieuw welke rol de
Buurtorganisatie kan betekenen. In de ideale situatie kunnen zij de
belangen behartigen van de verschillende bewonersgroepen.
Daarmee krijgen zij een meer coördinerende rol.

• Vertegenwoordiging ondernemers - Start een
ondernemersvereniging, zodat zij de belangen van ondernemers
op verschillende plaatsen in kunnen brengen (zie ook thema 7:
‘stimuleer ondernemers’).

• Coördinerende rol – Borg de coördinerende rol in de buurt, bijvoorbeeld door de rol van de wijkregisseur
sterker neer te zetten. Deze persoon is fulltime actief in de wijk en koppelt projecten aan elkaar, presenteert
resultaten die zijn bereikt, zorgt voor overleggen tussen de verschillende initiatieven die lopen en stimuleert
ondernemers, bewoners en de culturele sector om zich te organiseren en mee te doen.

• Burgerbetrokkenheid– Sluit aan bij de uitgangspunten van het Programmaplan Burgerbetrokkenheid &
Lokale Democratie, waarin 4 actielijnen worden uitgezet: (1) versterking burgerparticipatie, (2) burgers maken
de stad, (3) versterking lokale democratie, en (4) cultuurverandering. Zoek naar nieuwe manieren om de wijk
daadwerkelijk een stem te geven, bijvoorbeeld met een wijkparlement of een burgerbegroting

• Geef de buurtorganisatie regie, budget en een werkplek - De budgetten zijn de laatste jaren verlaagd en voor
bijna alles moet aan de gemeente goedkeuring gevraagd worden. Zorg voor meer flexibiliteit. Geef de
buurtorganisatie ook een praktische werkplek, bijvoorbeeld in het Cultuurhuis Heerlen (waar ook andere
partijen kunnen werken, zie ook thema 3).

• Werk vanuit de wijk - De regie wordt versterkt doordat ambtenaren zichtbaar en benaderbaar zijn, terwijl ze
werken in het Cultuurhuis Heerlen (zie ook thema 3). Dit faciliteert de regie van de buurt en schept
vertrouwen.

Communiceer over projecten

• Communicatie - Verbeter de communicatie over de projecten. Laat op reguliere basis zien welke projecten
lopen, bijvoorbeeld door halfjaarlijks een presentatie te geven voor alle belangstellenden. Gebruik elke editie
van de Grasmussch om een update te geven. Betrek de Kids Reporters van Basisschool de Horizon om te
vloggen over de wijk, waarmee zij een verbindende rol hebben naar de bewoners van GMS. Laat zien wat de
resultaten zijn en bewijs hiermee dat er echt iets aan het veranderen is!

• Straatbeeld – Laat in het straatbeeld zien dat er ‘aan de weg wordt getimmerd’. Toon bijvoorbeeld bij Aurora
dat de “grootste Mural van Europa” in de maak is. Toon bij de Saffierflat het nieuwe ontwerp. Laat bij de
Spoorsingel zien dat er een nieuwe visie in de maak is.

• Vier de successen – Laat zien dat er resultaten geboekt worden. Vier deze successen samen met bewoners,
ondernemers en andere actieve partijen.

Organisatie & Communicatie
Organisatiestructuur | Communicatiestructuur
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5. Conclusies

Diagnose, visie en strategie
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Wat gaat goed?

1. Fijne woonwijk

2. Betaalbaarheid woningen

3. Renovatie grote wooncomplexen

4. Aantrekkelijke panden

5. Goede wijk om te ondernemen

6. Aantal grote werkgevers

7. Breed multicultureel winkelaanbod

8. Centrum nabij

9. Ontwikkeling Willemstraat

10. Verschillende onderwijsinstellingen

11. Organisatie buurtactiviteiten

12. Brunssumerheide nabij

13. Aanwezigheid Cultuurhuis & Juphuis

14. Aanwezigheid Parkjes & Speeltuinen

15. Veel vooruitgang op het gebied van gezonde leefstijl

16. Initiatieven om wijk schoon te houden

17. Verbeterde veiligheid

18. Nabijheid van trein- en busstation

Conclusie
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Wat kan beter?

1. Verloedering kamerverhuurpanden

2. Gebrek aan diversiteit in inkomens

3. Gebrek aan levensloopbestendige woningen

4. Langetermijnperspectief ondernemers

5. Hoge werkeloosheid

6. Onbekendheid en geen unieke uitstraling Willemstraat

7. Gebrek aan samenwerking Willemstraat – Centrum

8. Relatief veel bewoners met lage opleiding

9. Weinig sportverenigingen & beperkt speelaanbod

10. Bekendheid & bereikbaarheid activiteiten

11. Relatief veel mensen met een ongezonde leefstijl

12. Eenzaamheid

13. Gebrek aan samenwerkingsstructuur en communicatie

14. Uitstraling buitenruimte: grondonderhoud, zwerfafval en hondenpoep

15. Uitstraling infrastructuur

16. Specifieke plekken zijn onveilig: overlast drugsdealers & criminaliteit

17. Onbekendheid BOA’s en wijkagent

18. Parkeeroverlast

19. Verkeersoverlast

20. Verkeersveiligheid

21. Veel hekwerken

22. Gebrek aan daadkracht

Conclusie
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Basis op Orde + Unieke identiteit

Visie

Basis op Orde

Een unieke identiteit GMS

Multiculti MeedoenMijnen

• Verbeter kwaliteit 
woonomgeving

• Pak overlastpanden 
aan

• Creëer gevarieerder 

woningaanbod
• Verduurzaam 

woningen

• Ontwikkel lange 
termijn perspectief 

ondernemers
• Continueer 

initiatieven 

werkeloosheid

• Ontwikkel uniek 
karakter 

Willemstraat
• Borg positie 

Willemstraat in 

centrumvisie

• Continueer 
initiatieven 

opleiden

• Communiceer over 
aanbod activiteiten

• Stimuleer 
organisatie 

laagdrempelige 
activiteiten

• Vergroot 

bereikbaarheid van 
activiteiten

• Vergroot 
sportaanbod

• Vergroot aanbod 

jongeren & kinderen
• Verbind creatieve 

sector met wijk

• Pak kamerverhuur-
panden aan

• Pak specifieke 
plekken met 
overlast aan

• Vergroot 
bekendheid BOA’s
en wijkagent

• Zorg voor fysieke 
verbinding met 
centrum

• Stel aanpak op voor 
parkeeroverlast

• Stel verkeers-
circulatieplan op

• Intensiveer 
handhaving en deel 
resultaten

• Verwijder 
hekwerken

• Investeer in beter 
groenonderhoud

• Stel met bewoners 
aanpak ‘groen & 
zwerfafval’ op

• Pak kamerverhuur-
panden aan

• Pak onaan-
trekkelijke grote 
panden aan

• Stel bestratingsplan 
op

• Continueer 
initiatieven 

opleiden
• Coördineer 

samenwerking 
initiatieven

• Stel overleg- en 
samenwerkingsstru
ctuur samen

• Communiceer over 
projecten

• Stimuleer bottom-
up initiatieven

xx xx
xx xxxx

Exotische winkels Actieve LHBTI gemeenschap Oude schoorsteen Mozaïek verwijst naar mijntijd Samen buurt schoon houden Samen werken aan ontmoetingsplaats
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Grasbroek, Musschemig & Schandelen – prettig wonen aan de rand van het centrum Hoppersgraaf – Naast prettig wonen óók een centrumfunctie

Visie
Conclusie
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Strategie

Spelen & ontmoeten in het groen

Investeren in een veilige wijk

Bewegen in GMS

Creëer een divers woningaanbod

Toegankelijke infrastructuur

Geef regie

Stimuleer ondernemers

Werk aan een identiteit

Organisatie & Communicatie

Conclusie
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