
Je heitjes inleveren in de winkel? Dat doe je gewoon 
via de app bij de deelnemende lokale ondernemers. 

Heel eenvoudig!
En dan lekker genieten van die kop koffie, lunch of 
dat flesje wijn. 

>>

In Heerlen kan het! Met dit 
concept van ‘t Heerlens Heitje 
geven we op innovatieve wijze 
een draai aan het vroegere 
‘heitje voor karweitje’.

Meedoen is leuk én waardevol; 
je draagt bij aan een fijne 
leefomgeving en wordt daarvoor 
beloond. Ben je enthousiast
geworden en wil je meer weten? 
Kijk dan voor alle info en 
voorwaarden op 

www.heerlen.nl/heitje.

‘t Heerlens Heitje is een initiatief van de gemeente Heerlen in samenwerking met centrumorgani-
satie Heerlen Mijn Stad, CoTown, Brightlands Smart Services Campus, buurtorganisatie Grasboek- 
Musschemig-Schandelen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Vereniging van Nederland-
se gemeenten. Het wordt financieel ondersteund door het fonds Urban Innovative Actions (UIA) 
van de Europese Unie.

Patrick uit GMS, één
van de eerste klussers:
“Een klusje doen voor
mijn eigen buurt voelt
helemaal niet als werk.
Ik draag daar graag
mijn steentje aan bij.
En dit stukje stoep
voelt nu ook een 
beetje als van mij.”

>>

Doe een karweitje, ontvang 
‘t Heerlens Heitje.
Hoe? Kijk snel op heerlen.nl/heitje

>>
Hulp nodig bij het installeren of gebruik 
van de app? De vrijwilligers van de 
Knoppenwinkel helpen u graag.
Loop eens binnen: 
 dinsdag 9.30-12.00, SCHUNCK 
 bibliotheek Glaspaleis
 dinsdag 10.00-12.00, SCHUNCK 
 bibliotheek Heerlerheide
 vrijdag 10.00-12.00, SCHUNCK 
 bibliotheek Hoensbroek
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Een prettige en bloeiende woon- 
en leefomgeving: dat wil iedereen! 
Heerlen heeft een uniek concept 
bedacht: Burgers verdienen heitjes 
door klussen uit te voeren en kunnen 
die heitjes besteden bij deelnemende 
ondernemers door:

1.  Een app te installeren

2. Een klusje te doen, zoals een bankje 
opknappen of een prullenbak verlos-
sen van lelijke stickers. 

 Materialen krijg je van de gemeente.

3.  Met je beloning -de verdiende 
 munten- iets leuks kopen of een 

avondje uit in Heerlen.

Goed voor onze stad, 
inwoners én onder-
nemers. Hoe innovatief 
en leuk is dat?

>>

‘t Heerlens Heitje besteden
Check welk klusje je wilt doen en meld je aan via de app. 
Als je klus is afgerond, ontvang je de beloning in de vorm 
van digitale munten. 

Met jouw Heerlense Heitjes kun je betalen bij de aan-
gesloten ondernemers. Shoppen en betalen dus vanuit 
de app met jouw digitale munten. Het bedrag wordt 
omgezet en afgeschreven in jouw digitale portemonnee 
in de app. Handig, snel en veilig.

Het verdienen van heitjes valt onder de vrijwilligers-
vergoeding. Kijk voor alle informatie en voorwaarden op 
www.heerlen.nl/heitje.

Wil je als ondernemer deelnemen 
en heitjes in ontvangst nemen? Dat 
kan heel eenvoudig.
Hoe? Kijk snel op heerlen.nl/heitje

>>

‘t Heerlens Heitje wordt lokaal besteed. 
Dat is goed voor de Heerlense economie.

>>

Inwoners worden beloond 
in digitale Heerlense Heitjes 
in een app. Deelnemers 
kunnen de digitale munten 
vervolgens besteden bij jou 
als lokale ondernemer.
De digitale munten die je 
daarmee ontvangt, worden 
omgezet naar euro’s die       
            jij via de gemeente    
            krijgt uitbetaald.
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