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Lijst
waardevolle
bomen
De bomen die voor dit mooie
plaatje zorgen op het Tempsplein
zijn belangrijk voor Heerlen,
net zoals zoveel andere bomen.
En daarom gaat Heerlen een lijst
van ‘waardevolle bomen’ maken
om deze te beschermen.
Boomspecialisten komen in mei bomen in
de stad bekijken en beoordelen welke het
verdienen om op deze lijst te komen. Zij
beoordelen bomen in de openbare ruimte,
maar ook in tuinen.
‘Waardevolle bomen’ zijn bomen die
bijvoorbeeld ouder zijn dan 40 jaar, een
aparte vorm of een eigen verhaal hebben
of van een soort zijn dat weinig voorkomt.

Tempsplein
n
Voor veel Heerlenare
te
ois
mo
één van de
plekjes in de lente:
het Tempsplein waar
lle
de magnolia’s in vo
bloei staan.

KI E KJE

Ook u kunt helpen bij de zoektocht naar
waardevolle bomen. Heeft u een bijzondere
boom in uw tuin of weet u er ergens een te
staan, dan kunt u dit doorgeven. Mail de
informatie over de boom en waarom u
vindt dat deze opgenomen moet worden
naar gemeente@heerlen.nl.

bomeenr
ov
bomen
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Nieuwe stadsdichter van Heerlen

Even voorstellen!

De verkiezingen zijn achter de rug en de
lente staat voor de deur. Lente in Heerlen
is leuk! Mijn vrouw Miranda en ik hebben
twee hondjes, Lena en Luna. Twee West
Highland White Terriërs zijn het, van
acht en vijf. In het voorjaar vind ik deze
dagelijkse wandelingen één groot feest.
We lopen vaak op de Brunssummerheide,
waar de lente zich dan bij iedere wande
ling met een beetje meer pracht en praal
voor ons ontvouwt. Fantastisch!
Zelf vind ik het Tempsplein ook uniek in
het voorjaar. Ontworpen door Jan Stuyt,
nog in de tijd dat Heerlen door de bloeiende
kolenmijnbouw een snelle ontwikkeling
doormaakte. Dat was het verleden en
dragen we als Heerlenaren vol trots met
ons mee. Maar ook nu maakt Heerlen
grote ontwikkelingen door waar we trots
op mogen zijn. ‘De nieuwe lente’ zou ik
het zelf noemen. De stad pakt door met
lef en langzamerhand wordt het nieuwe
centrum van Heerlen méér en meer
zichtbaar. De start van diverse projecten
zoals Schinkelkwadrant Zuid en de

verbouwing van het Van Grunsvenplein,
wonen in de binnenstad, evenementen
in het centrum zoals de markt op Hemel
vaartsdag. Prachtige parels als het nieuwe
Romeins museum en de pas heropende
Nieuwe Nor.

Colofon
Uitgave april 2022
www.heerlen.nl
045 - 560 50 40

Op een poster van ‘Loesje’ las ik eens:
‘Lente. De bloemetjes zetten zichzelf
weer buiten’. En dat mag ook, we hebben
tenslotte ook dit jaar weer een corona
winter achter de rug die saaiheid en ook
somberheid met zich meebracht. Maar
we mogen weer! De terrasjes op, de zon
in! Grote rijkdom als je denkt aan wat
er in Oekraïne gebeurt. Laten we er
daarom voor zorgen dat de Oekraïners
in Zuid-Limburg, dus ook in Heerlen,
zich welkom voelen in onze mooie stad
als ze hier komen en zijn. Gewoon, omdat
het lente is en ieder mens dat verdient.

 facebook.com/gemeenteheerlen
Twitter twitter: @gemeenteheerlen
instagram: Heerlenis
De volgende Stadskrant verschijnt
in juni 2022. Aan de tekst van deze
Stadskrant kunnen geen rechten
worden ontleend. Opmerkingen
of vragen over de Stadskrant
kunt u doorgeven via

Sven
Vek,

de vijfde stadsdichter
van Heerlen

stadskrant@heerlen.nl.

Blijf veilig en ben aardig voor elkaar,
Hartelijke groet,

Roel Wever
rlengd
Terrasuitbreiding ve
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Hiermee willen we ho
t
he
draagt
ajaren. En daarnaast
na twee zware coron
digheid van de stad!
gezelligheid en leven

Vorige week is in Schunck Sven Vek als nieuwe stadsdichter van
Heerlen geïnstalleerd. De 30-jarige Sven treedt de komende twee
jaar in de voetsporen van Harrie Sevriens, Amber-Helena Reisig,
Merlijn Huntjens en Jan Widdershoven. Spannend? “Integendeel,
ik vind het een eer.”
Sven groeide op in Eygelshoven en woont
in Ransdaal. Vanwaar dan eigenlijk de
ambitie om stadsdichter van Heerlen te
worden? “Ik heb altijd een band gehad
met Heerlen”, lacht Sven. “Ik ga sinds mijn
tienerjaren hier uit, ik werk hier en ik
ben oprecht trots op Heerlen. Er gebeurt
zoveel op cultureel vlak. Met mijn eigen
bands Mt. Atlas en The Ten Bells heb ik
hier ook vaker opgetreden. De laatste
twee jaar waren door corona natuurlijk
stilletjes. Die schade ga ik inhalen.”

Veel animo
Het aantal aanmeldingen om stadsdichter
te worden was verrassend groot. Alle lof
dus voor Svens voorgangers. Sven is
gekozen omdat zijn werk volgens de
selectiecommissie past bij Heerlen, zoals
de stad nu is. Sven begrijpt goed wat de
commissie hiermee bedoelt. “Heerlen is
geen stereotiepe stad, maar een stad in
beweging. Ruw en soms ietwat verwar
rend. Ik ben geen stereotiepe dichter; dat
kan ook ietwat verwarrend zijn. Ik schrijf
mijn ‘gedichten’ in verschillende vormen,
het ene duidelijk herkenbaar als poëzie
of als liedtekst, het andere neigt meer
naar ‘spoken word’. Maar altijd met een
humorvolle ondertoon. Want, dat kan
deze tijd wel gebruiken.”

‘Heerlen is een
stad in beweging.
Ruw en soms
ietwat verwarrend.’
Mooier Heerlen
“Veel mensen denken dat poëzie elitair
is”, besluit Sven. “Ik wil het tegendeel
bewijzen door zo veel mogelijk mensen
kennis te laten maken met mijn werk.
Met mijn gedichten in welke vorm dan
ook wil ik poëzie laagdrempeliger maken,
mensen betrekken bij ontwikkelingen
in de stad én Heerlen nog een stukje
mooier maken. Ik heb daar ongelofelijk
veel zin in.”

gedicht
voor
Heerlen

je werd nog eens gezien
in de stad
jij joviale begroeting
er werd gedacht
dat het leuk was
als je het volkslied zou zingen
iemand moest
zijn groeten doen
ik had nog
dank
inne angere kier
missjien
Sven Vek
Stadsdichter Heerlen
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wel en weetjes
Let op!
Verbod geldt ook
voor scooters

Duimen
voor kasteel
Hoensbroek!

Geen paaltjes maar

Controle

Boete voor

Zeldzame
commandopost
in Heerlerbaan

Simone Göllesch (46)
is ervaringsdeskundige
bij de Cliëntenraad
“Ik vind het belangrijk om
zelfstandig te leven. In Heerlen en
Hoensbroek lukt dat steeds beter.
De binnensteden zijn vrijwel
drempelloos. Ik kan naar het
theater, festivals, musea en mijn
boodschappen doen. Maar soms
wordt er nog geblunderd. Heeft
de stoep aan de ene kant van de
weg wel een op- en afritje, maar
aan de andere kant niet. Daar sta
je dan! Ik durf met mijn rolstoel
op straat te rijden. Maar, je zult
toch 80 zijn en dat niet durven.
Ik ken mensen die daardoor
thuiszitten. Door mensen met een
beperking bij de uitvoering van
plannen te betrekken, weet je
zeker dat je goed zit. Gelukkig
gebeurt dat steeds vaker.”

De top 5 werd bepaald door 25.000
ANWB-leden die konden stemmen op
hun favoriete kasteel. Een deskundige
jury bepaalt de uiteindelijke winnaar.
Een belangrijk criterium is wat er nog
te zien is van het originele kasteel:
van binnen én buiten. Maar ook: hoe is
het kasteel gerestaureerd? Is het mooi
geïntegreerd in de omgeving? Hoe
aantrekkelijk en toegankelijk is het
kasteel voor bezoekers en wordt de
geschiedenis levendig gehouden?
De winnaar wordt op maandag 6 juni,
de Dag van Het Kasteel bekend gemaakt.
Voor ons is Kasteel Hoensbroek in ieder
geval al de mooiste!

Een lentefeest
met lammetjes
Het is weer lente, hét seizoen van de
lammetjes! U kon al op kraamvisite
gaan bij de lammetjes op 3 en 18 april
tijdens de lammetjesdagen voor het
publiek op de Brunssummerheide.
Heeft u die gemist? De schaapskudde van Schoonebeekerschapen,
is samen met de herder en hond,
vanaf half mei zeker 5 dagen per
week te vinden op de Brunssummer
heide. Meer informatie vindt u op
natuurmonumenten.nl.

Heerlen in 2024

Kasteel Hoensbroek is door
gedrongen tot de top 5 voor
Allermooiste kasteel van
Nederland.

In het winkelgebied in Heerlerheide zijn
de paaltjes verdwenen. Camera’s nemen
de handhaving over. Auto’s én scooters
die buiten de venstertijden doorrijden
krijgen een boete. Dat is even wennen.
Dat blijkt ook bij de bussluis aan de
Schaesbergerweg. Sinds de start van de
camerahandhaving in oktober vorig jaar
zijn al bijna 2000 boetes uitgedeeld.

Let op!
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duimmaeanr!

In Heerlerbaan ligt nog een
zeldzaam en gaaf bewaard
voorbeeld van een commando
post. Deze post is van de
Bescherming Bevolking (BB)
uit de tijd van de Koude Oorlog.
De bunker met daarin de commandopost
bood ook bescherming tegen radioactieve
neerslag. De wanden, vloeren en deuren
blijken nog intact. De inrichting
(bureaus, tafels, stoelen en telefoons) is
helaas verdwenen. De post aan de
Heerlerbaan is nu particulier bezit.

KI E KJE
Uw stem voor
2022-2026!
teraads
Tijdens de gemeen
maart 2022
verkiezingen op 16
nnen uitbrengen
heeft u uw stem ku
er wie u ver
en meebeslissen ov
gemeenteraad.
tegenwoordigt in de
e en enerverende
Het was een sfeervoll
de Nieuwe Nor.
verkiezingsavond in
verdeling
De stemmen en zetel
maakt en
werden er bekendge
k volgen via een
iedereen kon het oo
eblog op de
livestream en een liv
meteen de
website. Daarna zijn
ngen gestart.
eli
nd
coalitieonderha
dskrant
In onze volgende sta
e collegeleden
stellen we de nieuw
aan u voor!

‘Door mensen met
een beperking bij de
uitvoering van plannen
te betrekken, weet je
zeker dat je goed zit.’

Op naar de meest
toegankelijke
gemeente van
Nederland
Heerlen wil een inclusieve
gemeente zijn, die voor iedereen
toegankelijk is: met én zonder
beperking. De gemeente en tal
van ondernemers en organisaties
zetten daar samen met de
Cliëntenraad Gehandicapten
Heerlen de schouders onder.
Wim Simons is de voorzitter van de
Cliëntenraad. De bewustwording dat je
iets extra’s moet doen om voor iedereen
toegankelijk te zijn, is volgens hem goed
geland in Heerlen. “Dat geldt ook voor
het motto van het VN-verdrag Handicap:
niets over ons, zonder ons”, vertelt hij.
“De Cliëntenraad heeft meegewerkt
aan de Lokale Inclusie Agenda en onze
ervaringsdeskundigen worden betrokken
bij de uitvoering daarvan.’’

Concrete verbeteringen
Deze samenwerking levert concrete
verbeteringen op. “Denk aan een veilige
looproute voor blinden en slechtzienden
bij het Maankwartier en bij busstations”,
somt Wim op. “Bij de gemeenteraadsver
kiezingen konden blinden en slecht
zienden voor het eerst met een stemmal
kiezen. Mensen die aangewezen zijn
op een rolstoel of scootmobiel kunnen
naar de film in het Royal Theater en
sinds enige tijd genieten van mooie,
veilige wandelroutes in en rond de stad.
En dan is dit maar een greep. Het lijken
kleine stappen. Samen zorgen ze ervoor
dat meer mensen in Heerlen zelfstandig
vooruit kunnen. Een goede zaak.”

rd
Zie antw oo
op pag 12

HeerlenAAR in het hart

Zie pagina 8

Ron Meyer is Heerlenaar in hart en nieren.
Hij is sinds 1 april directeur van het
Nationaal programma Heerlen-Noord.
Benieuwd hoe hij onze stad beter maakt en
waarom hij trots is op Heerlen? Wij stelden
hem 7 vragen om hierachter te komen.

beter maken !

Samen
opstaan
en onze stad
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Ron Meyer

We trappen af met onze ‘7 vragen aan..’ Ron Meyer (40), jongen
‘van achter het spoor’ en voormalig raadslid. In zijn nieuwe rol als
directeur van het programma Heerlen-Noord kan hij veel voor onze
stad betekenen. Hoe ziet hij dat zelf...
Wat zie je als de grootste
uitdaging van het Nationaal
Programma Heerlen-Noord?
“Dat het over 25 jaar niets uitmaakt of
je geboren wordt in Heerlen-Noord,
Heerlen-Zuid of ergens anders in het land.
Dat elk kind gelijke kansen heeft als het
gaat om gezondheid, levensverwachting,
veiligheid, een goed huis en onderwijs.”
We zijn in 2042. Schets
Heerlen-Noord eens voor ons...
“Laat ik een voorbeeld geven. Heerlen
kent momenteel een laaggeletterdheid
van bijna 1 op 5. Daar kunnen we echt
iets aan doen. In 2042 kunnen alle
kinderen in Heerlen goed lezen. Dat
opent deuren naar een betere toekomst.
Natuurlijk gaan we ook voor een veilig
Heerlen-Noord, waar je mooi woont,
goed werkt en gezond opgroeit. Maar met
het verbeteren van de leesvaardigheid

kunnen mensen het heft van hun
ontwikkeling in eigen hand krijgen.
Dat is een belangrijke stap.”

De aanpak van het
programma is 25 jaar lang.
Hoe houd je de focus
zo lang vast?
“Doorzetten zit in het DNA van deze stad.
Zou iemand ons 25 jaar geleden geloofd
hebben als we zouden vertellen waar
de stad nu is? Ik ben een principiële
optimist. Kijk maar eens over 25 jaar.”

Heerlen
Stadskrant
apr 22

Wat moet iedereen
absoluut weten over
Heerlen-Noord?
“Er is zoveel om trots op te zijn.
Kasteel Hoensbroek, de Mijnsteenberg
en de Brunssummerheide. En kleine
wondertjes als de Paulusschool,
de Eetkamer en de Bovengrondse
Vakschool. Ja, er moet nog veel beter,
maar al die parels verdienen het
om in de schijnwerpers te staan.”
Wat betekent Heerlenaar
zijn voor jou?
“Niet opgeven, maar opstaan en onze
stad beter maken.”
Wat is jouw favoriete
bezigheid in Heerlen?
“Dat is een makkelijke vraag.
Voetballen met mijn kinderen.”

Open Huis
Zaterdag 14 mei van 14.00
tot 17.00 uur organiseert
het kersverse Nationaal
Programma Heerlen-Noord
een Open Huis in het
Corneliushuis. Kom ook!
We eten en drinken samen
en u kunt uw ideeën voor
Heerlen-Noord kwijt. Samen
met Schunck bibliotheek
organiseren wij ook een
Verhalenfestival voor kinderen
van alle leeftijden. Kinder
boekenschrijver Jan Terlouw
komt hiervoor speciaal naar
Heerlen.

Komt u ook?
Meld u aan via de website
nphln.nl.

koffie en r
vlaai staan klaa

Wat ging er door je hoofd
toen je hoorde dat je deze
baan had?
“Het is voor mij geen baan, maar een
missie. Als je een nationaal programma
mag leiden in je eigen stad is dat een
ongelofelijk grote eer. Ik zal alles geven
wat ik heb en hoop dat dat ik er veel
mensen mee kan helpen.”

De gemeentelijke informatiepunten bieden gratis hulp en informatie

‘Je hoeft je niet te schamen om hulp te vragen’
Het is best lastig als je iets moet
doorgeven of regelen met de
overheid. Voor veel belangrijke
zaken heb je een DigiD nodig.
Dat alleen al is ingewikkeld. Bij de
gemeentelijke informatiepunten in
de bibliotheek helpen ze u graag
verder. U kunt in alle bibliotheken
in Heerlen terecht met uw vragen.
Ook biedt de bibliotheek kosteloos allerlei cursussen en workshops aan w
 aardoor u zelf beter
de weg vindt in de digitale wereld.
Renie Sulmann (65) maakte lange tijd
dankbaar gebruik van haar kinderen en
netwerk als zij online iets moest regelen.
“Op een gegeven moment was ik het zat
om alsmaar hulp te moeten vragen. Ik was
bij CZ en daar verwezen ze mij naar de
bibliotheek. Eén op één kreeg ik heel
rustig uitleg. Dat hielp. Maar, ik blijf het
lastig vinden dat alles online gaat. Zelfs
de huisarts heeft een e-consult en binnen
kort heb ik een videogesprek. Daar hoef ik
nu niet meer wakker van te liggen, want
ik volg in de bibliotheek Klik & Tik; dat is
een basiscursus computervaardigheden.
Hier leer je alles vanaf het opstarten van
de computer. Je hoeft je niet te schamen
om hulp te vragen. Ik voel mij in ieder
geval een stuk zekerder in het leven.”

Van AOW tot Kinderbijslag
Het gemeentelijk informatiepunt is
onderdeel van het Informatiepunt
Digitale Overheid (IDO) en kan u op weg
helpen met alle mogelijke digitale vragen.
Over de AOW en kinderbijslag, werk en
uitkering. Studiefinanciering, het donor
register, verkeersboetes, het aanvragen
van een zorgvergoeding, inburgering en
het verlengen van een rijbewijs. “In het
afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld
honderden Heerlenaren geholpen met de
corona-app”, vertelt Alexandra Voncken
van Schunck. “Het eerste doel van het
informatiepunt is mensen op weg helpen.
Mensen die daar open voor staan kunnen
we daarna ook een structurele oplossing
bieden.”

De gemeentelijke informatiepunten zijn geopend op
werkdagen tijdens de
openingstijden van de
bibliotheek.

#durftevragen

‘Ik voel me een stuk
zekerder in het leven.’
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praktisch
Toename bankhelpdeskfraude
De afgelopen maanden is een
toename te zien op het gebied
van bankhelpdeskfraude.
Oplichters nemen telefonisch
contact op en het lijkt dan
alsof de bank belt. Of ze staan
aan de deur om u zogenaamd
te helpen. De financiële en
emotionele schade bij deze
slachtoffers is groot. Voorkom
dat u slachtoffer wordt!
Overheidsinstanties vragen nooit
naar betaalgegevens of om software
op telefoon of computer te installeren.
Ze vragen ook nooit om geld over te
maken op een andere rekening. Wordt
er dus gebeld... Hang direct op en bel
uw bank. Dan kunt u zelf controleren
of het klopt.

Bent u slachtoffer?
Doe dan altijd aangifte bij de politie
bijvoorbeeld via 0900 - 88 44.
Bel ook direct uw bank en volg de
aanwijzingen van de bankmedewerker.

Geen energietoeslag
ontvangen?
Vraag hem aan
In mei op vakantie?

Bestrijding
eikenprocessierups
De eikenprocessierups zit weer
in eikenbomen. De brandharen
van de rups kunnen u veel
overlast bezorgen; irritatie
aan huid, ogen en luchtwegen.
Daarom bestrijden we het
diertje preventief.
We bespuiten de bomen en de rupsen
met een onschadelijk, biologisch
middel vóórdat de brandharen zich
ontwikkelen. De aanpak richt zich
in april en mei op plekken waar
inwoners de grootste risico’s lopen;
drukke fiets- en voetpaden, rondom
scholen, kinderdagverblijven,
verzorgingscentra en publieke
gebouwen. Overlast kunt u melden
via 045 - 560 40 00 of heerlen.nl.

Bent u al in aanraking
geweest met de rups?
Dan is het goed om uw huid met
plakband te strippen. Daarna uw
huid en ogen met lauw water
afspoelen en uw kleding wassen
(liefst op 60 graden). Of neem
contact op met uw huisarts of de
GGD Zuid-Limburg.

Vervang uw
reisdocumenten
tijdig!
De vakanties komen er weer
aan. Veel mensen hebben dan
een nieuw, geldig reisdocument
nodig. Is dat bij u ook zo? Vraag
dan tijdig een nieuwe pas of
identiteitskaart aan! Tussen het
aanvragen en het uitreiken van
het document geldt namelijk een
wachttijd van zes werkdagen.
Een paspoort of identiteitskaart kunt
u niet online afhandelen in verband
met de wettelijke legitimatieplicht.
Daarom moet u zowel voor de aanvraag
als het afhalen persoonlijk langskomen.
Maak daarvoor eerst een afspraak
via heerlen.nl/afspraak of
045 - 560 50 40!

Neem al uw huidige (verlopen) reisdocumenten en één pasfoto van de
fotograaf die aan de wettelijke eisen
voldoet mee naar uw afspraak. Is de
aanvraag voor uw kind? Dan is ook de
schriftelijke toestemming en een (kopie)
legitimatiebewijs van de van beide
ouders nodig. En uw kind moet zelf
meekomen bij de aanvraag en het afhalen
van het paspoort of de identiteitskaart.

Door de gestegen energieprijzen kan niet iedereen
de energierekening betalen.
Daarom is er voor huishoudens met een laag inkomen
een eenmalige energietoelage
van 800 euro.
Dit zijn niet alleen mensen met
een bijstandsuitkering, maar ook
bijvoorbeeld parttimers en zelf
standigen met een laag inkomen
of ouderen met alleen AOW. Een
aantal inwoners hebben dit bedrag
al automatisch ontvangen. Heeft u
nog geen automatische betaling
ontvangen? Dan kunt u tot 1 maart
2023 een aanvraag indienen.
Een aanvraagformulier staat op
heerlen.nl/energietoeslag.

Hulp nodig?
Vindt u het lastig om dit via internet
te regelen en kunt u wel wat hulp
gebruiken? Ga dan langs bij het
Gemeentelijk Informatiepunt bij
de bibliotheken in het Glaspaleis,
Hoensbroek, Heerlerheide of
Heerlerbaan. Hulp is gratis, ook als u
geen lid van de bibliotheek bent.

geniet van de reis!

Wasmachine
of ander
witgoed stuk?
Laat het gratis
thuis ophalen
door Rd4!
Ja, u hoort het goed: gratis! Afval op
de juiste manier wegbrengen wordt vaak
als duur ervaren. “Maak milieuparken
gratis”, horen we vaak. Maar wist u dat
u nu al een hele hoop spullen gratis
naar het milieupark kunt brengen?
Zoals het witgoed, maar ook glas,
metaal, piepschuim en harde kunststof
zijn hier voorbeelden van.
Goed voor de portemonnee én voor
het milieu. Voor meer informatie 
hierover en andere tips, ga naar
heerlen.nl/schoongenoeg.
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Situatie in
Oekraïne

De oorlog in Oekraïne houdt
de wereld al een tijd in zijn
greep. Momenteel zijn er
honderdduizenden mensen
op de vlucht voor het geweld.
Op dit moment komen overal
in Nederland, ook in ZuidLimburg, vluchtelingen aan.
We krijgen hier ontzettend veel
vragen over, variërend van vragen
over opvang, vrijwilligerswerk, of
mensen uit Oekraïne hier mogen
werken of bijvoorbeeld naar het
ziekenhuis kunnen. Er zijn allerlei
organisaties die antwoord kunnen
geven op deze vragen. Een overzicht
hiervan kunt u vinden op onze
website: heerlen.nl/oekraine.

U vindt daar ook de meest actuele
informatie. We passen de pagina
dagelijks aan, want de situatie in
Oekraïne verandert iedere dag.

Telefonisch contact
Bent u niet goed thuis in de digitale
wereld? Vindt u het lastig antwoorden
te zoeken online? Dan kunt u met een
vraag over Oekraïne altijd contact
opnemen met een onze medewerkers
van het Klant Contact Centrum,
via tel. 045 - 560 50 40. Zij geven
u telefonisch antwoord op uw vraag.

Subsidie voor 300 extra
banen bij CEVA Logistics
Het internationale CEVA gaat
uitbreiden op bedrijventerrein
Trilandis en de komende drie jaar
minimaal 300 extra banen realiseren. Deze worden grotendeels
ingevuld met werknemers uit
Heerlen en de regio Parkstad.
CEVA ontwikkelt logistieke processen
voor bedrijven in de medische logistiek
(Medtech). De gemeente Heerlen juicht
niet alleen de uitbreiding van het aantal
banen toe, maar ziet ook kansen om
de naamsbekendheid van Heerlen als
vestigingsplaats voor Medtech te laten
groeien.
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Uniek filmcomplex
in het centrum
van Heerlen

Extra banen
Voor de uitbreiding en extra banen
heeft Heerlen aan CEVA een subsidie van
€ 120.000,- uit het Fonds Economische
Structuurversterking (SFE) toegekend.
Daarnaast gaan we mensen via de
Bovengrondse Vakschool opleiden voor
banen in de Medtech. Zo dragen we bij
aan het oplossen van de krapte op de
arbeidsmarkt. Ook CEVA werkt samen
met het MBO en HBO om studenten te
begeleiden die zich willen specialiseren
in de logistiek.

Het Royal – Rivoli is een monumentaal herkenningspunt van
de stad Heerlen. Aansluitend
aan het Maankwartier en het
Stationsplein verdient dit gebouw
een moderne invulling dat past
in het toekomstbeeld van het
centrum van Heerlen.
Het gerestaureerde Royal met de sfeer
volle filmzaal wordt daarom verbonden
met een nieuw complex dat nog gebouwd
moet worden. Het ambitieuze plan voor
de verdere ontwikkeling van Royal Rivoli is uitgewerkt door de architecten
van Mecanoo.

Zoveel te beleven
In het complex komen filmzalen,
horeca en ruimtes voor workshops en
talentontwikkeling op het gebied van
film. Ook wordt het Royal-Rivoli
complex beschikbaar gesteld voor het
organiseren van evenementen. Het
gebouw gaat ruimte bieden aan onder
wijsinstellingen en bedrijven. Daarmee
levert het concept een bijdrage aan de
ambitie van de gemeente Heerlen om
onderwijs in het centrum te faciliteren.
Het aftellen kan beginnen
Volgens de planning wordt er in 2022
gestart met de bouw. Het nieuwe gebouw
en de Royal zijn dan klaar in 2025.

toekomstige
hotspot

Mijnmuseum
opent haar deuren!
Altijd al eens willen ervaren hoe
het leven van een koempel was?
Vanaf 1 mei opent het nieuw
Nederlands Mijnmuseum officieel
haar deuren voor bezoekers.
In het voormalige Kneepkens warenhuis beleeft u het mijnverleden in alle
opzichten, met een knipoog naar de
oorspronkelijke warenhuisfunctie.
De vier verdiepingen van het gebouw
hebben elk een eigen kleur die de vier
verschillende thema’s vertegenwoordigen.
Zwart gaat over steenkool en de zware
ondergrondse mijnarbeid. Goud staat in
het teken van welvaart en het rijke sociale
leven. Grauw laat de keerzijde van de
medaille zien, zoals stoflongen en
ongelukken. En de laatste verdieping
zal voor de toekomst staan in al haar
mogelijk denkbare tinten.

Oranje-Nassaumijn I
De oorspronkelijke locatie van het
Mijnmuseum, het monumentale
schacht- en ophaalgebouwtje van
de Oranje-Nassaumijn I, blijft bestaan
als museumlocatie. U kunt er objecten
uit het ondergrondse mijnbedrijf zien
en beleven. Voor meer informatie
kijk op: nederlandsmijnmuseum.nl.

alle koelpietenn!
verzamele

Eerste groep inwoners
ontvangt gratis
plantjes en tuinadvies!

Op 19 maart heeft de eerste
groep inwoners via Operatie
Steenbreek 2022 gratis planten
ontvangen om hun tuintje zomerklaar te maken. Ze gooien in ruil
6 tot 12 m2 stenen uit hun tuin.
Doet u mee aan de volgende
ronde?

Hiermee dragen ze bij aan een betere
waterafvoer bij flinke regenbuien en
het is goed voor onder andere de
vlinders en bijtjes. En het is ook nog
eens mooi! Nog voor de zomer mag
de tweede groep inwoners al gebruik
maken van ons gratis tuinadvies en gratis
plantjes! Doet u ook mee? Ruil uw stenen
in en plant de gratis plantjes erin.

Doet u mee?
Mario Jens heeft meegedaan aan deze
eerste ronde van 2022. Zijn advies: niet
twijfelen, gewoon meedoen! Het is voor
ons allen en voor de generaties na ons.
Laten we goed met de wereld omgaan.
Schrijf u in via h
 eerlen.nl/steenbreek!

meer groen ?
gewoon doen!
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Wat is er te doen?

Kermis
Heële op ziene kop!
Heerlen
17 t/m 22 juni
Hoensbroek
25 t/m 28 juni

Evenementen
Officiële (her)opening
Nieuwe Nor
29 april
Vrijheidsmaaltijd Heerlen
5 mei
Toen de mijnen verdwenen
t/m 15 mei
Tattoos & Readings
minifestival
28 + 29 mei

Bekijk alle
evenementen
in de
uitagenda!
heerlenmijnstad.nl
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