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Kasteel Hoensbroek wordt daarom elk

jaar door vele duizenden toeristen bezocht
en is dit jaar zelfs genomineerd voor de
landelijke Museumprijs 2021. En om dit te
vieren bieden we u als Heerlenaar graag
een speciale feestkorting om het kasteel
te (her)ontdekken.

Een verborgen parel
WAAR WERKEN WE AAN?
om de hoek!

SCHINKEL
Eeuwenoude
kasteelverhalen

Dwaal door de meer dan veertig
authentieke
KWADRANT
kamers van Kasteel Hoensbroek waar de
NOORD
eeuwenoude verhalen van de vroegere bewoners
tot leven worden gewekt.



Herkent u dit? Op vakantie bezoekt u
met regelmaat kastelen en monumenten.
Maar wist u dat bij u om de hoek één
van de mooiste, best bewaarde en meest
toegankelijke kastelen van Europa ligt?
Ja, écht. Kasteel Hoensbroek!

FIETSENSTALLING MET
WONINGBOUW
 
 



 
 


 
  
  

BURGEMEEST
VAN GRUNSVE
PLEIN

Een dagje uit voor jong & oud
Ontdek alles over de opmerkelijke architectuur
van het kasteel en de kasteelbewoners door de
eeuwen heen. Bibber in de beruchte kerker of beklim
      
de Middeleeuwse
een
    toren.
Neem
 
selfie
   in
 een
    

         
schandpaal
op
de binnenplaats en aanschouw een
heus ‘kotsgat’. U ontdekt het kasteel via een leuke 
of een rondleidingsboekje.

ROYALfamilietocht
&



RIVOLI

VOORMALIGE
BOERENLEENBANK

feestkorting
Alvast even
Binnenkijken?
Bezoek het Virtueel Kasteel
en speel de Schatjacht
op virtueelkasteel.nl

   
  

‘T LOON

Een extra gunstige familiekaart kost maar
€ 25 i.p.v. € 38,50 voor 2 volwassenen en
2 kinderen (4-12 jaar). Gebruik de kortingscode:
stadskrantfamilie. Max 1 per bestelling.
       
    





  

   

        
De extra gunstige
toegangskaart voor
volwassenen kost maar € 8,75 i.p.v.
€ 13,50 per persoon. Gebruik de kortingscode:
stadskrant. Max. 2 per bestelling.

     

      

Deze kortingen zijn uitsluitend geldig t/m
28 februari 2022 én als u uw tickets online
koopt via kasteelhoensbroek.nl.
Korting is niet geldig aan de kassa.
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Column van onze burgemeester

‘Zijn we weer!’ staat op de voorkant
van deze Stadskrant. En inderdaad, de
Stadskrant is terug! Na zes jaar afwezigheid ‘vieren’ we met dit kersverse
exemplaar dat we er weer zijn om u
als inwoner te informeren over wat
er allemaal gebeurt in ons prachtige
Heerlen. Zo maar thuisbezorgd op de
mat, bij maar liefst 46.500 huishoudens!
‘Is dat nog nodig in deze gedigitaliseerde
tijd?’ vraagt u zich wellicht af. ‘Ja’, is
daarop mijn volmondige antwoord.
De snel veranderende maatschappij
brengt soms ook haast en vluchtigheid
met zich mee. Sociale media zijn een
aanwinst, tegelijkertijd zijn niet alle
Heerlenaren even handig met de Sociale
media. En volgen ons dus niet via deze
kanalen. Daarnaast vind ik het soms
ook lekker om gewoon even te gaan
zitten met een kop koffie of thee en een
krantje erbij. Niet? Vandaar de nieuwe
Stadskrant dus! 2.0 welteverstaan!

Kindercollege

Wat heeft deze Stadskrant 2.0 u te
bieden? Veel! Maar liefst twaalf pagina’s
boordevol informatie, nieuwtjes en
praktische zaken. Maar u vindt ook
verdieping in artikelen over duurzaamheid, maatschappelijke kwesties en
bijvoorbeeld veiligheid.
Toch kan ik me voorstellen dat u
wellicht, bij of na het lezen van deze
eerste Stadskrant, denkt: ‘Hmm…, goed
initiatief, maar dit-en-dit mis ik’.
Schroom niet ons dat te laten weten.
Deze Stadskrant is er voor u, samen
maken we er de beste versie van!
Heeft u een idee, vraag of voorstel?
Mail dan naar: stadskrant@heerlen.nl.

Colofon
Uitgave december 2021
www.heerlen.nl
045 - 560 50 40
 facebook.com/gemeenteheerlen
 twitter@gemeenteheerlen
instagram: Heerlenis
De volgende Stadskrant verschijnt
februari 2022. Aan de tekst van
deze Stadskrant kunnen geen rechten
worden ontleend. Opmerkingen
of vragen over de Stadskrant
kunt u doorgeven via

Tot slot, mensen met de nee-nee-sticker
kunnen de Stadskrant ophalen bij onze
publieksbalie.

stadskrant@heerlen.nl.

Ik wens u veel leesplezier!

Roel Wever
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Toen wordt nu

Voel en beleef
het Romeins
Heerlen

Zoals vanouds is het nooit stil in Romeins Heerlen. Het hedendaagse
Heerlen werkt aan de toekomst en het Romeinse verleden krijgt
daarin een prominente plek. Midden in de stad in het Romeins Kwartier:
daar wordt archeologie een belevenis van nu.
Het doel is om het rijke Romeinse
verleden terug te brengen in het straatbeeld, in de harten van Heerlenaren en
in het bewustzijn van iedere bezoeker.
Er komen nieuwe gebouwen zoals het
stadskantoor met stadstuinen, een nieuw
Romeins Museum en de herinrichting
van straten en pleinen. Niet met oude
zuilen en poorten, maar juist modern.
Met als doel om het Romeinse verleden
te zien, te voelen en te beleven.
In het Romeins Kwartier in Heerlen
ontdekt u een stad onder de stad.
Vlak onder uw voeten ligt Coriovallum,
een Romeinse nederzetting van formaat.
Door dieper te graven in het verleden
komt tweeduizend jaar geschiedenis
aan de oppervlakte. Hier ontdekt u het
ontstaan van de stad op het kruispunt
van de twee belangrijke Romeinse wegen,
Via Belgica en Via Traiana, waar het
badhuis is gebouwd.

Nieuw Romeins Museum
Belangrijk onderdeel van het nieuwe
Romeinse Kwartier is dit badhuis; het
oudste stenen gebouw van Nederland.
Om dit goed te behouden en inspirerend
te presenteren is er voor dit Rijksmonument een nieuw gebouw noodzakelijk.
Met het nieuwe Romeins Museum willen
we het Romeins verleden op een unieke
wijze weer bereikbaar maken voor
iedereen. De bouw- en sloopwerkzaamheden van het huidige Thermenmuseum
starten waarschijnlijk in 2023.
In het museum kunt u letterlijk in de
voetsporen van de Romeinen treden,
kunt u het hectische alledaagse leven
achter u laten en u onderdompelen in
de romantiek van de archeologie en de
Romeinse cultuur. Op deze plek ontmoet
u letterlijk onze Romeinse geschiedenis.

Stad onder
de stad

Op weg naar klimaatneutraal

Met 1.000 bomen vergroenen we onze stad
Deze winter en volgend najaar plant de gemeente Heerlen verspreid
over de stad 1.000 zogenaamde ‘klimaatbomen’. Dat doen we om
eﬀecten van klimaatverandering te bestrijden en het prettiger te maken
voor onze inwoners. Er zijn al heel wat plekken voor de bomen gezocht
en gevonden. Die kunt u vinden op een kaart. Mist u nog mooie plekjes
in onze planning? Laat het ons dan weten!
Dat het heter wordt en vaker flink
regent hebben we gemerkt. Zeker in een
omgeving met veel asfalt en steen. Meer
groen helpt. Bomen houden plekken met
veel steen koeler. Ze helpen om water in
de bodem te laten doordringen en nemen
CO2 op en houden dat vast. Daarnaast
hebben ze een positief effect op insecten
en vogels … en op hoe wij ons als mensen
voelen.

Plantplekken
Daarom heeft het gemeentebestuur
afgesproken dat we 1.000 flinke bomen
gaan planten. Liefst op plekken waar nu
bestrating is – 600 van de 1.000. En bij
voorkeur in de buurt van kwetsbare
groepen mensen: de eenzame ouderen
en kinderen.
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Kaart
Zo hebben we al heel wat plekken voor
bomen gezocht en gevonden. Daarbij
houden we rekening met de beschikbare
ruimte en de aanwezigheid van
zonnepanelen, kabels en leidingen.
Al die (voorlopige) plekken zijn te
vinden op een kaart op onze website:
heerlen.nl/1000bomen. Neem een kijkje
om te weten of er ook bij u bomen gepland
zijn. En mist u nog een mooie plek in
onze planning. Mail dan een suggestie
naar 1000bomen@heerlen.nl. Dan
onderzoeken we of die plek ook geschikt
is en we ze kunnen meenemen.

duurzaamheid
op een rij
De gemeente Heerlen wil zich
nadrukkelijk inzetten voor een
leefbare, duurzame wereld.
Naast de 1.000 klimaatbomen
stimuleren we ook groenere
tuinen. Zorgen we voor een
groener centrum. Maar we
willen ook duurzame energie
opwekken en zorgen dat
bewoners zonnepanelen
kunnen leggen. We willen
meer grondstoﬀen uit afval
gebruiken. En zorgen dat we
beter klaar zijn voor de eﬀecten
van klimaatverandering, zoals de
wateroverlast. Want dat raakt ons
allemaal. Wat we doen en nog willen
doen, staat nu overzichtelijk bij
elkaar op onze speciale webpagina
heerlen.nl/duurzaamheid.

groener
beter
gezonder
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Goede voornemens voor 2022

Heerlen-Centrum
in de maak

Tegels eruit,
groen erin!

Rechts ziet u de plattegrond van
Heerlen-Centrum in de maak. Deze
plattegrond brengt álle geplande en
afgeronde projecten in het centrum
van de stad in kaart. In één oogopslag
kunt u zien wat we waar aan het doen
zijn. Want dat we met veel daadkracht
en positiviteit aan het centrum van
onze stad aan het bouwen zijn, weet u
waarschijnlijk al. Het centrum van
Heerlen is in de afgelopen jaren al
positief veranderd, maar natuurlijk kan
het nog beter. Bewoners, ondernemers
en bezoekers van onze prachtige
stad verdienen een mooi, schoon en
levendig centrum, waar ze zich thuis
voelen.

Handen uit de mouwen

Denkt u er misschien al langer aan om uw stenen tuin te vergroenen? Wilt u meer van uw tuin
genieten; mooie bloemen en planten? En koeler zitten tijdens een hete zomer? Of wilt u iets doen
aan de opwarming van de aarde en niet langer het water het riool in laten lopen? Haal dan een
deel tegels of grind uit de tuin. Dan krijgt u van ons in ruil gratis planten en gratis tuinadvies
via Operatie Steenbreek. Samen kunnen we veel bereiken!
Zo’n 35 inwoners uit onze gemeente
kwamen vorig jaar enthousiast op deze
actie af. Een daarvan was Patrick. Hij
sprong meteen op deze actie, toen hij bij
een harde regenbui weer eens het water
het riool in zag spoelen: “Ik dacht vroeger
vooral aan het onderhoud, maar nu
denk ik ook aan de natuur en de gevolgen
van de klimaatverandering. Via het
vergroenen van je tuin kun je hierin iets
betekenen. Kleinschalig, maar alle beetjes
helpen! En sinds dit voorjaar genieten we
al van de mooie bloemetjes. We hebben
nog steeds een simpele tuin, maar zo veel
mooier en leuker! En het advies en de
planten zijn gratis. Het is echt een
‘steen’goede actie!”
Hiermee hebben we het begin gemaakt
om onze buurten te vergroenen. Maar
we gaan weer aan de slag en we hopen
dat dan nog meer mensen meedoen.
U kunt zich nu al inschrijven voor de
eerste ronde in het voorjaar. Doet u net
als Patrick mee?

Alle beetjes helpen!
Helpt het aanpassen van zo’n klein
tuintje wel? Jazeker! Uit onderzoek
blijkt dat de toename van verharding
echt negatieve effecten heeft op mens,
dier en natuur. We merken allemaal
dat ons klimaat verandert. Steeds
vaker hebben we te maken met
enorme regenbuien, hitte of een lange
periode van droogte. Riolen die het
vele water niet aankunnen, straten
of kelders die onder water lopen.
En langdurige hitte leidt bij veel
mensen tot gezondheidsklachten.
Verharding is een van de belangrijkste
oorzaken hiervan. En zo’n 40% van
de ‘stenen’ omgeving is in het bezit
van particulieren. Ondanks alle
maatregelen van gemeenten en
waterschappen in Nederland hebben
we dus uw hulp nodig. Alle kleine
beetjes samen kunnen een groot
effect hebben! Helpt u mee om samen
het verschil te maken? Schrijf u
nu in via heerlen.nl/steenbreek.
Of direct bij cnme.nl.

‘steen’goede actie:

Hoe werkt het?
1

Meld u aan voor de actie
via heerlen.nl/steenbreek
of via cnme.nl.

2

Het Centrum voor Natuuren Milieueducatie (CNME)
maakt met u een afspraak
en bekijkt samen met u uw
wensen, welke planten het
beste bij uw tuin passen en
het ontwerp.

3

U kunt na dit advies kiezen
uit meerdere plantenpakketten. Ze zijn voldoende
voor het aanplanten van
maximaal 12 m2 groen.

4

heerlen.nl/centrum

U haalt uw plantenpakket
op bij u in de buurt tijdens
een vooraf bepaald

ophaalmoment.

Kleinschalig, maar alle
beetjes helpen! En sinds dit
voorjaar genieten we van
al die mooie bloemetjes.
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In ruil krijgt u GRATIS planten en tuinadvies

Daarom steekt Heerlen de handen uit
de mouwen en werken we hard aan de
leefbaarheid van onze binnenstad, ook
als centrum van Parkstad. Bij al deze
projecten houden we rekening met de
toekomst, maar er is ook aandacht
voor het verleden. Want dat verleden
van Heerlen heeft ons gevormd tot wie
we nu zijn. We investeren in nieuwe
woningen, vervangen asfalt voor meer
groen en creëren voorzieningen zoals
een nieuw stadskantoor, zwembad en
poppodium. Deze plannen kunnen we
niet alleen uitvoeren, daarom werken
we nauw samen met het Ministerie
BZK, Provincie Limburg, IBA Parkstad
en Stadsregio Parkstad Limburg.
Samen met hen, maar ook alle andere
partners, bewoners, ondernemers,
bezoekers, bedrijven en organisaties
maken we de stad. Wilt u meer weten
over (de projecten in) het centrum?
Kijk dan op: heerlen.nl/centrum.
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HeerlenAAR in het hart

In 2021 vierden in Heerlen 263 bruidsparen hun 50-jarig huwelijk; 100 bruidsparen hun 60-jarig huwelijk;
36 bruidsparen hun 65-jarig huwelijk en maar liefst 5 bruidsparen hun 70-jarig huwelijk.
Proficiat en nog heel veel liefde gewenst!

“Wij zijn in Heerlen komen wonen om in de mijn te werken. Vanuit Sint Anthonis in Brabant was dat een hele stap.
Nu zijn we drie (schoon)kinderen, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen verder.
Het bevalt ons supergoed in Heerlen, wij hebben nooit de behoefte gehad om terug te gaan naar Brabant.”

Meneer en mevrouw Lemmens - Van Bree
waren in 2021 65 jaar gelukkig getrouwd.

bruidspaar

8
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De nieuwe publiekshal in het nieuwe stadskantoor

ert komt een
Chadidja Gem
rt aanvragen
nieuw paspoo

Cor Duijf heeft een
adviesgesprek
“Ik vond de oude publieksha
l
eigenlijk niet slecht. De nieuwe
is wel ruimtelijk. Vanuit alle
kanten stroomt licht naar binn
en.
Dat is mooi. En door de planten
,
de kleuren en het vele hout voe
lt
het warm aan. Ik hoop wel dat
er nog iets gebeurt met de
privacy aan het loket? Ik kon
namelijk het gesprek van mijn
buurvrouw horen. De muren
zijn ook nog leeg. Ligt hier gee
n
leuke uitdaging voor Heerlen
se
kunstenaars? En hoor ik dat het
toilet genderneutraal is? Ach
,
ik ben blij met elk toilet als ik
moet. Desnoods het damesto
ilet.
Prima dus dat er een toilet voo
r
iedereen is.”

de publiekshal
“Ik vond de ou
. Deze ruimte
donker en saai
voelt het met al
heef t sfeer. Al
een beetje
die planten wel
n
vooral de lampe
tropisch. Ik vind
en
rdat de muren
erg mooi. Doo
n
basic zijn, valle
kleuren verder
t is echt mijn
ze extra op. Di
trap. Prachtig is
smaak. Ook de
erzou de vergad
die! Een tip: ik
.
en
ak
m
r dicht
ruimtes iets mee
de
tiger voor
Dat lijkt mij pret
rgaderen.”
ve
mensen die er

Welkom in de
warme huiskamer
van de stad
Sinds 11 oktober is de publiekshal in het nieuwe Stadskantoor open.
Binnenkort worden ook de kantoren in gebruik genomen. Wij nemen
alvast een kijkje, praten met de architect en peilen de reacties van
de eerste bezoekers. Kom gerust ook zelf eens kijken. Dit prachtige
gebouw staat er voor iedereen.
Het Stadskantoor is een ontwerp van
Luuk van Wijlick en Francine Houben
van Mecanoo Architecten uit Delft.
“Wij hebben allebei een sterke band
met Heerlen”, vertelt Luuk. “Francine
heeft hier gewoond en ik heb in Heerlen
gestudeerd. Zuid-Limburg zit in ons bloed.
Dat zie je terug in het Stadskantoor.”

Luuk van Wijlick

Stadskrant 2021 december_6_DEF.indd 8

“Ons doel was een zo compact mogelijk
Stadskantoor te bouwen dat het prachtige
Raadhuis van Peutz in zijn kracht zet.
Een gebouw ook dat in ‘het landschap’
van Heerlen past. Door de kolos van
17 verdiepingen die hier stond, werd de
binnenstad afgesloten en viel het Raadhuis in het niet. Beide gebouwen zijn
nu vanuit alle invalshoeken zichtbaar.
Ertussenin komen nog een pad en een
mooie tuin. Ik hoop dat mensen hier
straks graag afspreken om elkaar te
ontmoeten.”

Familie
“Aan de buitenkant zie je aan de
ramen dat het Raadhuis en Stadskantoor
familie zijn van elkaar. Ook binnen zijn
ze verwant, alleen ademen ze een andere
sfeer”, vervolgt Luuk: “Het Raadhuis is
statig. Het Stadskantoor is ontworpen
als de warme huiskamer van de stad.
Een plek waar iedereen op zijn gemak is.
En er is nog een overeenkomst. Beide
gebouwen hebben een multifunctionele
hal met een monumentale trap/tribune
die voor optredens gebruikt kan worden.
Maar in het Stadskantoor dan wel met
een goede akoestiek.”

Vanuit alle kanten
stroomt licht naar
binnen.
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Klusje doen. >>
Heerlense Heitjes
verdienen. >>
Iets leuks kopen!

Omscholen
leidt tot
succes!
Mark werd schoonmaker,
Johan vond een plek in de bouw.
De Bovengrondse Vakschool begeleidt
sinds een half jaar mensen naar de
vele openstaande vacatures in ZuidLimburg. Er zijn namelijk veel werkzoekenden die geen passend werk
vinden. Tegelijkertijd is het vooral in
de techniek, logistiek en ICT sector
lastig om geschikte werknemers te
vinden. De vakschool wil dat met
maatwerk en goede samenwerking
met bedrijven, scholen en vakmensen
doorbreken. En met succes! Ondertussen zijn de eerste kandidaten op
weg naar een baan.

Vakschool voor iedereen
Aan de Passartweg in Heerlen-Noord
zorgt de nieuwe vakschool voor verbinding. Het is een plek voor iedereen
die een vak wil leren, werk zoekt,
werk biedt of andere wijkbewoners
wil ontmoeten. In de Vakschool komt
het allemaal samen. Als deelnemer
ontdekt u waar uw kwaliteiten liggen
en welk vak bij u past. U kunt er een
diploma of certificaat halen en de
eerste stap zetten naar een baan.
Ervaren vaklui, werkbegeleiders en
mentoren zetten zich samen hiervoor
in. Werkgevers kunnen lid worden
en de lessen mee vormgeven om zo
goede werknemers op te leiden. Dát is
De Bovengrondse Vakschool.
Ook interesse?
De belangrijkste vraag nu is, wat wordt
uw ambacht? Geïnteresseerde werkzoekenden en/of bedrijven kunnen zich
melden via bovengrondsevakschool.nl.

we investeren!
De gemeente vindt het belangrijk
dat vraag en aanbod beter
op elkaar aansluiten. Daarom
subsidiëren we het project
met € 500.000,- uit het Fonds
Economische Structuurversterking van het Rijksprogramma
Heerlen-Noord. De vakschool
is een samenwerkingsverband
tussen (nu nog) drie partijen:
Werk voor Heerlen, WSP Parkstad en de Stichting Praktech.
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Vindt u het leuk om iets te doen voor
en in uw eigen buurt? Een bankje
opknappen of een prullenbak van lelijke
stickers verlossen? Dan is ’t Heerlens
Heitje iets voor u. U downloadt de app,
selecteert een klus en kunt aan de slag.
De spullen die u nodig heeft om te
klussen, zitten in een handige klusbox
die u afhaalt op een van de vier punten
verspreid over Heerlen.

Leuk voor iedereen!
Als beloning voor het doen van een
klus, ontvangt u digitale heitjes in uw
app. Die heitjes besteedt u bij een van
de deelnemende lokale ondernemers.
Zo rekent u een lunch, boek, coffee to go
of flesje wijn af met heitjes. Leuk voor
u, de lokale ondernemers en onze stad.
Ook meedoen?
Heeft u net als Elisabeth zin om aan
de slag te gaan? Kijk dan op de website
voor de link naar de app en de voorwaarden: heerlen.nl/heitje. Vragen
kunt u sturen naar heitje@heerlen.nl.

Elisabeth uit Meezenbroek doet
geregeld een klus en is heel enthousiast.

‘Ik ben trots op
waar ik woon.
Blij dat ik door mee
te doen mijn buurt
mooier maak en
iets kan betekenen
voor mijn stad.’

We wensen u veel klusplezier!

wel en

weetjes

Afval scheiden
loont!
Dat is de conclusie als we terugkijken op 7 jaar afval scheiden.
Als we niet scheiden, zouden we
nu twee keer zoveel moeten
betalen om ons afval kwijt te
raken. Daarom willen we er nog
een schepje bovenop doen. We
willen nog meer afval scheiden en
het ook beter scheiden. En dan het
materiaal uit het afval gebruiken
als grondstof. Zo past ‘afval’ ook in
onze ambities voor een duurzame
en betere wereld. Ons nieuwe plan
over hoe we om gaan met afval
heet daarom ook het ‘grondstoffenplan’. Lees er meer over op
heerlen.nl/grondstoffenplan.

Hulp
gevraagd
voor
StemWijzer

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. Voor
de inwoners van Heerlen is dan een
StemWijzer beschikbaar. Daarin
komen maximaal 30 stellingen die
iets zeggen over de belangrijkste
onderwerpen die spelen in de stad.
U kunt dan aangeven of u het eens
of oneens bent met die stellingen.
Na het invullen krijgt u meteen te
zien welke partij het beste bij uw
opvattingen past.

Stuur uw suggesties
Wij vinden het belangrijk dat u een
goede keuze kunt maken straks en
kunt meepraten over wat er speelt
in de gemeente Heerlen. Daarom
de vraag aan u: welke onderwerpen
mogen er volgens u niet ontbreken
in de StemWijzer? Waar moet onze
gemeente zich straks mee bezighouden? Stuur voor 24 december uw
suggesties voor de StemWijzer via
verkiezingenheerlen.stemwijzer.nl.

Vrouwen
veilig!
Orange the World
25 november was de Internationale
dag tegen geweld tegen vrouwen.
Een dag waarin we ook in Heerlen
slachtoffers een extra hart onder de
riem willen steken. Daarom werd ons
nieuwe stadskantoor 16 dagen oranje
verlicht, waarbij oranje staat voor de
kleur van hoop.
1 op de 3
Wereldwijd krijgt één op de drie
vrouwen te maken met geweld. In
Nederland is dat zelfs 45% van de
vrouwen en meisjes. Bij het merendeel van de mishandelingen en
bedreigingen is de dader een
bekende. We moeten de strijd tegen
dit vrouwengeweld blijven aangaan!
Wilt u meer weten of heeft u hulp
nodig, dan kunt u dag en nacht
terecht bij Veilig Thuis Zuid-Limburg,
veiligthuis.nl of bel 0800-2000
(gratis). Ook als u twijfelt!
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Schuilen
onder de stad
Heerlen heeft nog heel wat geheimen te onthullen…
Vele daarvan liggen recht onder onze voeten, verborgen en soms vergeten. In de serie Heerlen Ondergronds
nemen we u mee naar beneden. We gaan met dichter
Merlijn Huntjens en experts op pad om deze en andere
bijzondere historische plekken aan het daglicht te
brengen. Zo wist u vast niet dat er een enorme schuilkelder voor 15.000 (!) Heerlenaren recht onder het
Burgemeester van Grunsvenplein ligt.

Eenzaam tijdens de kerstdagen?
Samen pakken we het aan. Genoeg alternatieven!
De kerstdagen komen eraan. Ziet u er tegenop? U bent niet de enige.
Deze dagen van liefde, aandacht en gezelligheid zijn niet voor iedereen
vanzelfsprekend helaas. De gemeente Heerlen vindt het heel belangrijk dat
het goed gaat met u en wil daarom op verschillende manieren ondersteunen.
Een ouderenadviseur of het meldpunt eenzaamheid zoekt samen met u naar
een passende oplossing! En onze ervaring is: er ontstaan dan mooie dingen!
Samen tegen eenzaamheid
Eenzaamheid kan iedereen overkomen.
In Heerlen hebben we aandacht voor
elkaar en maken we het bespreekbaar.
Daarom hebben we het Meldpunt Eenzaamheid. Samen kijken we wat nodig is
om eenzaamheid te lijf te gaan. Iedere
situatie vraagt om een eigen oplossing.
En we weten dat het geen eenvoudig
gespreksonderwerp is. Zeggen dat u
moe bent of het druk hebt, lijkt meer
geaccepteerd dan u eenzaam voelen.
Maar samen pakken we het aan!
Neem dus gerust contact op met ons
meldpunt. Bij het meldpunt luisteren we
met aandacht naar uw verhaal. Samen
zoeken we een passende oplossing.

Bel 045 -560 40 04 (maandag t/m
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mail:
samentegeneenzaamheid@heerlen.nl.

Contact met een ouderenadviseur
Iedere Heerlenaar vanaf 66 jaar kan via
045 - 711 15 51 bellen voor een afspraak
met een van onze ouderenadviseurs.
Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden
die er voor u zijn. Hierbij kunt u denken
aan financiële regelingen waar u eventueel
gebruik van kunt maken, advies over
eventuele aanpassingen in uw woning of
verhuizen, informatie over leuke activiteiten
in uw buurt en nog veel meer.

Totdat de bom valt
We starten de serie met de Koude Oorlog in de jaren vijftig. Toen
ontstond de angst voor een atoombom. Vanwege de dreiging
dat ‘de bom’ zou vallen, richtte de overheid schuilplaatsen in bij
nieuwbouwprojecten. De schuilkelder onder het Burgemeester
van Grunsvenplein is hier een voorbeeld van. Bij de bouw van de
parkeergarage werd de onderste verdieping geschikt gemaakt als
schuilkelder. Met een zware poort kan de verdieping worden
afgesloten. Er waren douches, veldbedden en noodstroomvoorzieningen. Met een capaciteit van 15.000 mensen is het een van
de grootste schuilkelders van Nederland. Ook bij APG zijn nog
twee schuilkelders intact, waar zelfs een origineel luchtalarm is
terug te vinden! Veel kelders zijn verdwenen of onherkenbaar.
Maar deze in Heerlen niet. Ze zijn een bijzonder onderdeel van
een verborgen verleden.
Nieuwsgierig geworden?
In twee video’s neemt Merlijn u mee naar de schuilkelders onder
het van Grunsvenplein en het kantoor van APG. Hij laat het
originele luchtalarm zelfs even horen. En de videoserie wordt
komend jaar nog uitgebreid. Zo gaan we een kijkje nemen in de
grafkelders op de Akerstraat en de middeleeuwse kelders bij het
Pancratiusplein. Elke nieuwe aflevering kondigen we aan op
onze facebookpagina en zetten we op de website. De eerste twee
afleveringen zijn al te bekijken op heerlen.nl/ondergronds.

Zo zorgen we samen
voor elkaar in Heerlen!
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praktisch

Een witte kerst?

Ziet u iets
verdachts?
Afval aanbieden
rond de jaarwisseling
Rond de feestdagen kunnen de
inzameldagen van uw afval anders
zijn dan u gewend bent. Op de
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag wordt
namelijk geen afval opgehaald. Op
uw afvalkalender ziet u precies op
welke dagen dan wel. Kijk op uw
afvalkalender in de Milieu App of
op rd4.nl/afvalkalender. Ook vindt
u hier alle inzameldagen van 2022.

Tip

Stel een alarm in en ontvang
bericht als uw afval naar buiten
moet
In de Milieu App kunt u aangeven
of u een alarm wilt ontvangen als uw
afval naar buiten moet. U kunt zelfs
aangeven voor welk afval en hoe lang
van te voren u het alarm wilt krijgen.
En de app heeft een handige afvalscheidingswijzer waarin u eenvoudig
kunt opzoeken in welke container
of zak uw afval hoort.
Gratis downloaden
De Milieu App is gratis te downloaden
via de App Store (IOS) en Google
Play Store (Android). U voert uw
adres in en kunt direct aan de slag.

Meldt het volledig anoniem!
Soms is het niet gemakkelijk om naar de
politie te stappen als u een vermoeden
heeft rond drugs, prostitutie of fraude in
uw buurt. Of als iemand een onverklaarbaar hoog vermogen heeft. U kent de
persoon of bent misschien bang voor
wraak. Of u wilt er gewoon zo weinig
mogelijk mee te maken hebben. Maar...
deze ogen en oren zijn wel heel belangrijk
om misdaad op te sporen en aan te
pakken. Daarom heeft de gemeente zich
aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem.
Dit is een onafhankelijke organisatie en
geen onderdeel van de politie. U kunt
uw vermoedens daar anoniem melden
en zij zorgen voor de rest.

Rond de feestdagen in december
gelden aangepaste openingstijden
voor de kantoren en balies van de
gemeente Heerlen. De gemeente is
gesloten van vrijdag 24 december
t/m vrijdag 31 december. De balies
in de publiekshal in de Geleenstraat
en het Maanplein zijn wel elke dag
geopend, maar minder lang. U kunt
daar vrijdag 24 en maandag 27 t/m
vrijdag 31 december terecht van 8.30
tot 14.00 uur. Op maandag 3 januari
2022 zijn ze uitzonderlijk geopend
van 8.30 tot 13.00 uur.

Wil je wat doen in jouw buurt?
We zijn altijd blij met actieve burgers!
Kijk op heerlen.nl/buurtinitiatief
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Stuur uw eigen evenement in!
Heerlen Mijn Stad beheert en presenteert de UITagenda. Mocht er
een activiteit of evenement ontbreken, dan kan dit via de website
ingestuurd worden. Graag zelfs!
Nb: afhankelijk van de laatste nieuwe coronaregels kan het zijn dat
er tijdelijk minder activiteiten in de UITagenda staan.

fotografie: Luc Lodder

Een langgekoesterde wens is uitgekomen, Heerlen heeft een
UITagenda! Achter de schermen werkten de gemeente en Heerlen
Mijn Stad de afgelopen maanden samen aan de ontwikkeling van
deze online agenda bomvol Heerlense ‘uitjes’. De agenda is te vinden
op heerlenmijnstad.nl, waar eerst alleen de evenementenkalender
voor het centrum van Heerlen stond. Deze is nu uitgebreid naar de hele
gemeente. En naast evenementen vindt u hier nu ook tentoonstellingen,
voorstellingen en andere activiteiten zoals street art tours terug. Dit
alles in een geheel nieuw jasje en met handige zoekfilters. Gemak
dient immers de mens. Met deze UITagenda laat Heerlen zien dat de
stad een ‘podium’ van formaat is, waar werkelijk elke week wel
‘iets’ te doen is op cultureel vlak.
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Aangepaste
openingstijden
feestdagen

Bel 0800-7000
Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen
per week bereikbaar via 0800-7000.
Op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 22.00
uur en in weekenden en op feestdagen
van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook
24/7 via een beveiligde omgeving op
meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Wat is er te doen?
Kijk in de UITagenda!
heerlenmijnstad.nl

Voorbereid op winterse
gladheid
De winter is aangebroken. Dat betekent
misschien sneeuwpret en prachtige
vriesdagen. Maar ook gladheid. Wij
zijn in ieder geval voorbereid op winters
weer. Bij kans op gladheid rijden de
strooiwagens op alle hoofdwegen,
belangrijke wegen in de wijken en op
plekken die goed bereikbaar moeten
blijven. De gemeente strooit op rijbanen
en fietspaden. We strooien niet op
binnenwegen, zoals zijwegen, woonerven of wegen waar voornamelijk
bestemmingsverkeer rijdt. Strooien
heeft alleen nut als er vaak over het
zout heengereden wordt. We strooien
ook niet op stoepen en voetpaden.
De strooiroutes van de gemeente zijn
te vinden op heerlen.nl/strooiroutes.
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VAn het College
Roel Wever
Burgemeester
We zijn met verve aan de slag in dit mooie, maar ook
ingewikkelde jaar. Corona beheerst ons leven en dat valt
zwaar. Tegelijkertijd zetten we daadkrachtig prachtige
dingen neer: de transformatie van het centrum, de start
Heerlen Noord, het nieuwe stadskantoor, Cultura Nova,
IBA en regionale samenwerking. Voorspoed en tegenslag horen erbij, ik wens alle Heerlenaren dan ook dat ze
het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet zien! Samen
komen we weer verder in 2022, met liefde als basis.

Samen komen
we verder.
Liefde is de basis.

Martin de Beer
Wethouder Economie,
Arbeidsmarkt en Sport
We sluiten 2021 af en kijken terug
op wederom een turbulent jaar.
Corona blijft ons allemaal achtervolgen. Ik heb diep respect voor
het doorzettingsvermogen en de
creativiteit van ondernemers, vrijwilligers en inwoners van onze stad.
Samen maken we Heerlen elke
dag een beetje mooier. Met meer
perspectief op een gelukkiger,
gezonder en welvarender leven
voor iedereen. Ik wens ons allen
hele fijne en rustige kerstdagen
met familie en vrienden. Op naar
een fantastisch nieuwjaar!

7x de
allerbeste
wensen

Charles Claessens
Wethouder Beheer en Onderhoud,
Mobiliteit, Duurzaamheid & Milieu
Door een gelukkig toeval kan iemand de wereld een
tijd regeren, maar door de deugd van de liefde kan
hij de wereld voor eeuwig regeren.
Hij die verdedigt met liefde hoeft niets te vrezen;
De hemel zal hem redden en hem beschermen met liefde.
Door vriendelijke woorden ontstaat vertrouwen.
Door vriendelijke gedachten ontstaat diep inzicht.
Door vriendelijke gevoelens ontstaat liefde.
Met deze woorden van Lao-tse wens ik u een Zalig
Kerstfeest, vertrouwen, inzicht en liefde voor 2022 toe!
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Jordy Clemens
Wethouder Onderwijs, Jeugd,
Cultuur, Erfgoed en Wonen
Eindelijk staan de meest verlichte
donkere dagen weer voor de deur.
Wat kijken we ernaar uit kerst te vieren
met de mensen om wie we het meest
geven. Maar zullen we deze kerst óók
even stilstaan bij al die mensen die elke
dag voor ons allemaal in touw zijn?
In de zorg, het onderwijs, bij de politie
of door – ook nu – ons afval op te
halen en onze straten vrij te houden.
Samen leven, samen vieren!

Peter van Zutphen
Wethouder Welzijn, Armoedebestrijding
en Centrumontwikkeling
De feestdagen staan weer voor de deur. Voor
velen een periode van gezelligheid. Dit jaar
maken de omstandigheden dat misschien
moeilijker. Maar we zullen er het beste van
maken, met het besef van de verantwoordelijkheid voor elkaars gezondheid.
Voor sommigen kunnen de kerstdagen een
verdrietige periode zijn. Wie net een dierbare
heeft verloren voelt dat gemis juist nu des te
meer.
Laten we hopen dat het nieuwe jaar ons in alle
opzichten veel geluk brengt!

Loek Damen
Wethouder Middelen,
Ruimtelijke Ordening
en Herstructurering
Natuurlijk lag ook het afgelopen
jaar opnieuw het accent op de
pandemie. Toch is het belangrijk
dat we ook de mooie momenten
de revue laten passeren. Daaruit
putten we immers de energie
om het jaar 2022 te starten.
Iedereen koestert haar of zijn
eigen momenten, die extra
motivatie hebben opgeleverd
afgelopen jaar. Saamhorigheid
is daarbij een element dat voor
iedereen telt!

Adriane Keulen
Wethouder Integraal
Ouderenbeleid, Buurtgericht
Werken, Publieke Dienstverlening
en Informatisering
Alweer feestdagen met een somber
corona-randje. Menig stadsgenoot werd
getroffen. Door de ziekte, of door de
coronamaatregelen. Ook de verscherpte
tegenstellingen in onze samenleving
baren mij zorgen. Tegelijk zie ik ook
mensen voor elkaar klaar staan, voor een
familielid, voor een buur of een andere
dierbare. Zelfs mensen die elkaar niet
kenden, zijn nader tot elkaar gekomen.
Dit is hartverwarmend en biedt hoop.
Ik wens u en al uw naasten een gezond
en voorspoedig nieuw jaar!
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