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De afgelopen tijd is hard gewerkt 
aan het ‘nieuwe’ Burgemeester  
van Grunsvenplein. Een groen,  
duurzaam plein voor het prachtige 
Parkstad Limburg Theater,  
met ruimte voor ontspanning,  
beweging en evenementen. Dit 
resultaat willen wij graag met  
u vieren. Daarom nodigen wij u  
uit voor de feestelijke opening op 
donderdag 15 september 2022.

Programma 15 sept

16.00 uur: Opening
Openingshandeling | Uitvoerings-
film | Prijsuitreiking Recycle  
Challenge | Fotomoment

17.00 uur: Festival
Activiteiten op het plein
Dansworkshops | Muziek | 
Schminken | Glittertattoos | 
Springkussen | BMX parcours | 
Snoepspinner | Goochelaar | 
Ballonnen | Diverse foodtrucks |
Napraten en -genieten

20.30 uur: Einde festival

Familie festival 
gratis toegang

Feestelijke opening 
Burgemeester van 
Grunsvenplein

Kan het voor u niet groen genoeg zijn? 

De komende weken worden er nog nieuwe  

planten en bloemen geplaatst op het plein.  

En bekijk ook de plannen voor de Promenade II  

via heerlen.nl/promenade. Hier kunt u veel  

groen verwachten, waaronder een stadsparkje. 

Weer aan de slag
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Column van onze burgemeester

Na een heerlijke vakantieperiode gaan  
we ‘weer aan de slag’, zoals het motto van 
deze Stadskrant luidt. Maar er hebben ook 
genoeg Heerlenaren hard doorgewerkt. 
Om bezoekers een leuke tijd in Heerlen  
te bezorgen door bijvoorbeeld mooie 
festivals en evenementen neer te zetten. 
Of om te werken aan het Burgemeester 
van Grunsvenplein dat daardoor in 
september geopend kan worden. 

Of je nu de afgelopen zomer gewerkt  
hebt of al vakantie hebt gevierd; een 
mooie zomer was het! Eentje waarin  
we weer met zijn allen samen mochten 
komen, we extreem warme dagen hebben 
 getrotseerd en waarin veel sectoren weer 
voorzichtig positief naar de toekomst 
durven te kijken. 

Mijn batterij is in ieder geval helemaal 
opgeladen. Wij gaan vol energie aan de 
slag met al onze ambities voor de stad 
zoals betere dienstverlening en het meer 
betrekken van burgers en ondernemers. 
Zo zijn we bijvoorbeeld heel benieuwd 
naar uw mening over de Stadskrant!  
In deze editie vind u een enquête met  
een aantal korte vragen. We hopen  
dat u deze invult. Want alleen samen  
kunnen we Heerlen en de Stadskrant  
nog mooier maken! Gaan we samen 
(weer) aan de slag?

Roel Wever

Colofon 

Uitgave augustus 2022

 www.heerlen.nl
 045 - 560 50 40

 facebook.com/gemeenteheerlen  
Twitter twitter: @gemeenteheerlen

 instagram: Heerlenis

De volgende Stadskrant verschijnt  

in oktober 2022. Aan de tekst  

van deze Stadskrant kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

Opmerkingen of vragen over de 

Stadskrant kunt u doorgeven via

stadskrant@heerlen.nl.

“Kom kijken, sta open voor de verhalen 
en ga de dialoog met ons aan!” 
 
Raenys Martis

Fototentoonstelling vertelt verhalen van Heerlenaren die zich buitengesloten voelen

Tijdens The Notorious IBE deze maand was de hele wereld in Heerlen. 
Bij dit hiphop en breakdance event kijkt men naar elkaars talent  
en persoonlijkheid. En niet naar iemands uiterlijk en voorkomen.  
Eigenlijk is de hele wereld altijd in Heerlen. Het is een kleurrijke  
stad met diversiteit, onder andere dankzij het mijnverleden. Maar 
helaas worden sommige Heerlenaren nog steeds anders bekeken.  
Deze Heerlenaren vertellen hun verhaal in de foto tentoonstelling 
“Eerlijk gezegd”. Initiatiefnemer Raenys Martis roept iedereen op: 
“Kom kijken, sta open voor de verhalen en ga de dialoog met ons aan!”

“De vele demonstraties van Black Lives 
Matter hebben ons aan het denken gezet. 
Na de manifestatie vorig jaar in Heerlen 
zijn we een gespreksgroep gestart met 
onder andere de gemeente, het anti- 
discriminatiepunt, politie, horeca en 
Black Live Matters Parkstad. We kijken 
naar wat er in de samenleving speelt  
en hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
iedereen tot zijn recht komt in Heerlen. 
Samen met de gemeente en Black Lives 
Matters Parkstad organiseren we deze 
tentoonstelling. Hiermee willen we de 
Heerlenaren die zich buitengesloten 
voelen laten zien en ‘horen’. En andere 
mensen de moed geven om ook hun 
verhalen te delen. Als dat laatste ook 
gebeurt, is de tentoonstelling in onze  
ogen een succes.”

Stel je niet aan!
Op elke foto in de tentoonstelling staat 
een QR-code. Via deze code komt u bij het 
verhaal van de persoon op de foto. Raenys 
zijn persoonlijke ervaringen hebben hem 
geïnspireerd tot dit initiatief: “Ik praat zelf 
gemakkelijk over alles, maar dat is lang 
niet voor iedereen zo. Daarom wil ik deze 
mensen een podium bieden. Kijk in hun 
ogen en luister. De verhalen zitten heel 
diep en het kost veel moed om ze te 
vertellen. Want iedereen heeft het waar-
schijnlijk wel eens gehoord: ‘Stel je niet  
zo aan!’. Deze verharde maatschappij 
maakt het moeilijk om ons kwetsbaar  
op te stellen. Vooral juist als je gekwetst 
bent. Zo is het in onze samenleving eerder 
geaccepteerd als een vrouw huilt. Mannen 
worden geacht zich sterk te houden. Dit 
soort vooroordelen zorgen ervoor dat  
we dingen wegstoppen. Dit moet anders! 
Ga eerst de dialoog met je medemens  
aan. Stelt iemand zich echt aan of is dat 
misschien wel onze eigen blinde vlek?’’ 

Beginnen bij de jongste generatie
‘’We organiseren rond de tentoonstelling 
allerlei activiteiten, zoals lezingen en 
films rond uitsluiting. Daarnaast willen 
we leerlingen van basisscholen bereiken. 
Scholieren worden uitgenodigd voor de 
tentoonstelling. Misschien kennen ze 
iemand, beseffen ze zich dat een klas-
genootje misschien ook zo’n verhaal  
heeft of nog mooier... praten ze erover. 
Want kinderen kopiëren vaak onbewust 
wat ze bij anderen horen of zien, zonder  
te snappen dat de woorden voor de 
ontvanger enorm kwetsend kunnen zijn. 
Met ons project willen we de jonge 
generatie daar bewust van maken.  
Zij zijn onze toekomst, onze hoop op  
een inclusieve samenleving!

Wat is er te doen?

11 sept 
Rommelmarkt Beersdal 

Bezoek op 11 september tussen 
11.00 en 16.00 uur de braderie  
op het Beersdalplein om iets 
leuks te kopen of te verkopen. 
Voor een hapje en een drankje. 
En wellicht ook nog een dansje 
op de livemuziek van dansorkest 
Widias.

18 sept
KUNSTroute Heerlen

Op 18 september is er veel te zien 
en beleven op alle vlakken van 
cultuur in Heerlen. De KUNSTroute 
brengt u langs diverse kunstzinnige 
locaties. En dit alles op loopaf-
stand. Bij House of Colors en 
Carbon6 bent u welkom tussen 
11.00 en 17.00 uur. Hier vindt u  
een kunstmarkt en open ateliers. 
Bezoek ook het Cultuurhuis vanaf 
14.30 uur en geniet van de theater-
voorstelling ‘Come Out Of The 
Closet’ van Speelgroep Reprise.

7 t/m 12 okt Heerlen
15 t/m 18 okt Hoensbroek 
Najaarskermis

Komt u dit najaar ook weer genieten 
op de kermis in Heerlen of Hoensbroek? 
Het wordt weer een groot feest met 
adembenemende attracties, blinkende 
botsauto’s en mierzoete zuurstokken! 

22 okt
Popronde 

Het grootste rondreizende festival 
van Nederland komt op zaterdag 
22 oktober naar Heerlen. Grote 
namen als De Staat, Chef’Speci-
al, Froukje en MEAU deden mee 
aan de Popronde voordat ze 
doorbraken! Ga mee op muzikale 
ontdekkingstocht in het centrum 
van Heerlen en laat u verrassen 
door diverse acts. Benieuwd naar 
de selectie van 2022? Neem alvast 
een kijkje op popronde.nl.

17 sept 
Open dag Schunck

Op zaterdag 17 september 2022 opent 
het nieuwe cursusseizoen bij Schunck 
Muziek en Dans met tal van optredens 
en concerten in en rondom het Glas-
paleis. U kunt zelf ook meedoen aan 
muziek- of dansworkshops, een gratis 
rondleiding van de Keith Haring 
tentoonstelling krijgen of een eigen 
instrument knutselen.  

Bekijk alle  
evenementen in  
de uitagenda!
heerlenmijnstad.nl

Beste artiest van Heerlen

Op 17 september wordt ook de 

‘Beste artiest van Heerlen 2022’ 

uitgeroepen! Meedoen aan deze 

talentenjacht? Aanmelden kan  

tot 13 sept door een mail te sturen 

naar danee.klever@schunck.nl.

Eerlijk 
gezegd!

Die bewustwording vind ik trouwens  
heel belangrijk, langs twee kanten.  
Aan de ene kant ‘Het gebeurt niet alleen 
mij’ of ‘Ik zit niet alleen in dit schuitje’ 
maar andersom ook ‘Oei, hier kwets ik 
iemand mee’. Daarover praten is belang-
rijk. Daarom is er ook altijd iemand bij  
de tentoonstelling aanwezig. Zodat ook  
jij je verhaal kunt doen of je mening 
hierover kunt delen.‘’

Verandering in gang gezet
‘’Met al deze kleine acties hopen we bij te 
dragen aan een inclusieve maatschappij. 
En ik zie ook al veranderingen. Er is een 
kanteling van ontkenning naar erkenning. 
Dat is een belangrijke stap hierin. Alleen 
al het feit dat we hieraan samen werken 
en dat de gemeente inclusie op de agenda 
heeft staan is een positieve ontwikkeling. 
We praten erover en luisteren naar elkaar. 
Organisaties denken steeds meer na over 
wat ze gaan doen en hoe ze ermee omgaan. 
En kijken naar de cultuur binnen hun 
organisatie, is dat een cultuur waar 
iedereen zichzelf in durft te zijn? 

De fototentoonstelling is tot 22 
oktober vrij te bezoeken. U vindt 
ons op Promenade 7. Wij hopen 
dat u ons een bezoekje brengt! 
Volg ons ook op facebook.com/
eerlijkgezegdproject voor een 
overzicht van de activiteiten.

Ook zie ik dat het aantal meldingen 
toeneemt van mensen die zich gediscri-
mineerd voelen. Dit wil niet per se zeggen 
dat het aantal incidenten daadwerkelijk 
groeit, maar het kan ook een teken zijn 
dat steeds meer mensen zich durven uit 
te spreken en wegen vinden om dit te 
melden. 

Huidskleur, maar ook bijvoorbeeld 
gender of handicap, zegt niets over 
iemands talent of kunnen, maar helaas 
wel nog steeds iets over de kansen van 
iemand. En als we dat kunnen door-
breken, dan ben ik dolgelukkig. Ik wil 
dus tegen iedereen zeggen: ras is fictie, 
racisme niet. Geef elkaar het voordeel 
van de twijfel, luister naar elkaar en  
sta open voor elkaar! Want we hebben 
allemaal informatie waar we elkaar mee 
kunnen verrijken.”
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Wilt u iets doen in uw buurt? 
We zijn altijd blij met actieve burgers!
heerlen.nl/samenindebuurt

Fiedel 
van der 
Hijden
1 oktober neemt Fiedel van der 
Hijden afscheid van Cultura Nova. 
Vanaf de oprichting in 1991 is hij 
artistiek leider van het internationale 
beeldend theaterfestival, waarvan 
de laatste (pre-corona) editie 
bezocht is door bijna 70.000  
mensen. “Het is tijd om plaats te 
maken voor nieuwe mensen én om 
zelf ook meer van kunst en cultuur 
te genieten met mijn lief.”

Bijna 40 jaar zet jij je in  
voor kunst en theater in de 
openbare ruimte in Heerlen. 
Hoe is het idee voor Cultura 
Nova ontstaan? 

“Toen wij begonnen, in de jaren 80, had 
de regio net de mijnsluiting achter de rug. 
Ik heb altijd geloofd dat cultuur een stad 
vooruit kan helpen, zowel op sociaal en 
economisch gebied. Op cultureel vlak was 
het toen nog normaal dat het theater van 
eind mei tot half oktober dicht was. Ik 
bezocht in die tijd allerlei zomerfestivals 
in ons land, in België en in Duitsland. 
Daardoor bouwde ik een groot netwerk 
op. De doorbraak kwam tijdens Festival  
of Fools in Amsterdam. Zoveel theater  
op locatie wilde ik ook voor Heerlen.  
Het leukste was dat iedereen meteen 
meedeed: het theater, de gemeente, 
gezelschappen en publiek. Zo is in eerste 

instantie Kultuur Avontuur en van daaruit 
Cultura Nova ontstaan. Kultuur Avontuur 
was een echt straattheaterfestival, bij 
Cultura Nova speelt de regio een actieve 
rol. Elk festival zoeken we met inter-
nationale én regionale makers de breedte 
en de diepte van kunst en cultuur op.  
In deze mix schuilt het succes.” 

Wat zijn je mooiste momenten 
bij Cultura Nova?

“Als ik moet kiezen dan zijn dat de 
voorstellingen waarbij wij als festival 
boven onze eigen verwachtingen uit-
stegen. Dat gebeurde bij MTM van La Fura 
Dels Baus, De Mandarijn van Dogtroep, 
Titanic van Theater Titanick – met ál dat 
water in een droge zomer - en de Carmina 
Burana voor 8.000 bezoekers. Productio-
neel hebben wij met deze voorstellingen 
grote stappen gezet. Minstens zo waarde-
vol vind ik de aandacht voor nieuw talent. 
Dit jaar kun je bij zonsop- en zonsonder-
gang in de tuin van Huize de Berg de voor-
stelling Spuug van God van Willem de 
Bruin zien. Voor zo’n avontuurlijk concept 
is ruimte én publiek in Heerlen. Dat vind 
ik misschien nog het mooist.”

Heerlen is zelf ook enorm 
 veranderd in de laatste 
 decennia. Wat is voor jou  
het hoogtepunt voor Heerlen 
de afgelopen jaren?

“In Heerlen is een nieuwe energie voel-
baar. Ik denk dat Cultura Nova hier een 
bijdrage aan heeft geleverd. Het festival 
fungeert als een visitekaartje voor de  
stad dat zijn weerga niet kent. Alleen al 
met onze openingsvoorstelling bereiken  
wij tienduizenden mensen. Tijdens  

het festival bruist de stad en zodra de 
voorstellingen zijn afgelopen laat de 
internationale muralcollectie die tijdens 
Cultura Nova is opgebouwd zien dat hier 
iets bijzonders gebeurt. Uit onderzoek 
blijkt dat ruim 80% van de inwoners van 
Heerlen Cultura Nova kent. Dat zijn ook 
mensen die niet cultuurminded zijn.  
Bij een opening klopte een oudere man 
mij op de schouders: ‘Good gedoan jonge’, 
zei hij. Een andere bezoeker vertelde dat 
hij het festival vroeger met zijn moeder 
bezocht en er nu met zijn eigen kinderen 
komt. Generaties groeien met Cultura 
Nova op: dat is onbetaalbaar.” 

Als jij mag kiezen, wat is dan 
je favoriete plek in Heerlen?

“De Morenhoek en het Schelmenhofje 
vind ik inspirerende plekken. Ik hoop  
ook dat er een nieuwe stadstuin komt;  
een plek waar iedereen kan verblijven.  
Dat vind ik ook zo leuk aan projecten 
zoals de Stad als Speeltuin. De spelen  
zijn er voor iedereen. Het schaakspel  
op de Promenade was zelfs al begonnen 
voordat de wethouder het opende.  
En zo moet het ook.”

Wat wens je Heerlen toe  
in de toekomst?

“Heerlen beseft steeds meer dat de  
stad gemaakt wordt door de mensen  
die er wonen en er gebruik van maken.  
De gemeente betrekt die mensen bij 
initiatieven zoals de Stadmaakweek ook 
bij nieuwe plannen. Ik wens de stad toe 
dat zij die positieve energie vasthoudt. 
Zelf draag ik ook nog altijd graag een 
steentje bij. Ik laat Cultura Nova los  
maar blijf betrokken bij cultuur in  
Heerlen. Er is nog genoeg te doen!”

Heerlen pagina’s  
als webapp!
Vanaf 1 september stopt de  
Heerlen-app. 

Waarom? 
De app is verouderd en er kan geen 
update meer worden gedaan voor deze 
app. Maar, de informatie is niet kwijt.  
Alle informatie van de Heerlen-app kunt 
u gemakkelijk vinden via heerlen.nl.  
En ook online melden blijft mogelijk via 
melding.heerlen.nl. En beide pagina’s 
kunt u toevoegen aan het startscherm  
van uw smartphone of tablet. Dan opent 
het net zo gemakkelijk als een app! 

Hoe doet u dit? 
Open de gewenste website. Indien u  
een iPhone of iPad heeft selecteert u de 
deelknop (vierkant met pijltje      ).  
Heeft u een Android-toestel? Dan klikt  
u rechtsboven het pictogram met de drie 
stipjes aan. Vervolgens kiest u ‘Zet op 
beginscherm’, verandert u indien gewenst 
de naam en klikt tot slot ‘Voeg toe’ aan. 
Nu staat de webapp op uw beginscherm.

Lukt het online melden of het toevoegen 
van de webapp niet? Bel met de gemeente 
via 045 - 560 50 40 of ga langs bij de 
gemeentelijke informatiepunten in één 
van de bibliotheken.

heerlen.nl melding.heerlen.nl

Rattenoverlast  
melden
Ook in Heerlen hebben we over-
last van ratten. De rat is de koning 
van de voortplanting en zorgt snel 
voor veel nakomelingen. Belang-
rijk om dit dus zo snel mogelijk te 
signaleren en aan te pakken. 

Maar wist u dat ons eigen gedrag veel 
invloed heeft op de overlast van ratten? 
Denk aan restafval in zakken buiten de 
containers plaatsen, het niet opruimen 
van hondenpoep en het wegspoelen van 
etensresten via het toilet of de gootsteen. 
Heeft u een rat gezien of duidelijke 
sporen van een rat zoals keutels of een 
hol? Meld dit online via heerlen.nl/
rattenoverlast. Geef de locatie daar  
ook zo precies mogelijk door, dat helpt bij 
een snelle afhandeling. Op deze pagina 
vindt u overigens ook tips hoe we samen 
overlast voorkomen. Voorkomen is nog 
beter dan genezen natuurlijk! 

Lukt het online melden niet? Het blijft 
altijd mogelijk om telefonisch een 
melding te doen via 045 - 560 50 40.

Bouwen aan  
een beter  
Heerlen-Noord
In het Nationaal Programma 
Heerlen-Noord werken bewoners, 
bedrijven, overheden en maat-
schappelijke organsiaties de 
komende 25 jaar samen aan een 
betere toekomst voor Heerlen-Noord. 
Maar waar zijn de inwoners al  
trots op en wat moet er beter?  
Dat horen we graag! We vinden  
uw ideeën waardevol. Scan deze 
QR-code of gebruik de link  
heerlen-noord.nl/doemee en  
geef uw mening! 

Zwembad  
Hoensbroek  
ondergaat grote 
renovatie

We zijn gestart met de vernieuwing 
van Zwembad Hoensbroek. Wij 
hebben geprobeerd om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken door  
de zwembaden in etappes aan te 
pakken. Het recreatiebad is daardoor 
nog open tot en met 31 oktober.  
Helaas moet het zwembad in de 
winter helemaal dicht. Van 1 november 
2022 tot januari 2023 zijn helemaal 
geen activiteiten mogelijk. Vanaf 
januari zijn er weer beperkt activitei-
ten mogelijk. Recreatiezwemmen  
kan naar verwachting weer vanaf half 
april 2023. Meer informatie vindt u  
op de website van Sportfondsen: 
zwembadhoensbroek.nl.     

Onze excuses voor het ongemak.  
Wij hopen dat u na deze renovatie 
weer volop kunt genieten van een  
fraai en duurzaam zwembad.  

Doe mee! Onderzoek over  
sport- en cultuurbehoefte
Om sport- en cultuuractiviteiten 
in onze stad nog beter te onder-
steunen, onderzoeken we of  
onze inwoners sporten en/of  
cultureel bezig zijn. En op welke 
manier. Bent u bijvoorbeeld lid 
van een vereniging of een sport- 
of muziekschool? Doet u aan 
hardlopen, schilderen of volgt  
u een training via YouTube? 

We horen graag hoe u sport. Daarmee 
bedoelen wij alles waarbij u zelf actief 
bent. Hetzelfde geldt voor cultuur. Hier 
vallen alle activiteiten onder waarbij u 
zelf iets maakt of doet. Met dit onderzoek 
hopen we te ontdekken hoe u sport en 
cultuur persoonlijk invult en hoe wij bij  
al deze activiteiten beter kunnen onder-
steunen.

We gaan delen van ons groen anders beheren om meer bloemrijke 
kruiden een kans te geven om te groeien. In Heerlen maaien we onze 
bermen al vele jaren ecologisch. Dit jaar gaan we nog een stapje  
verder. Op deze manier kunnen we de biodiversiteit verder vergroten 
en trekken we nog meer insecten en vogels aan! 

Meer kleur in Heerlen
Op veel plekken maaiden we al twee  
keer per jaar. In juni hebben we de eerste 
maaibeurt gedaan en in september vindt 
de tweede maaibeurt plaats. Voortaan 
maaien we tijdens deze maaibeurten  
niet meer alles in één keer weg. Er blijven 
kleine ‘eilandjes’ en stroken met kruiden 
en ander bloeiend groen staan. Dit ziet  
er soms uit alsof er stukken vergeten zijn 
door de maaier, maar dit wordt bewust 
gedaan voor de natuur. Dieren halen hun 
voeding hieruit en kunnen dit gebruiken 
als beschutting of als plek voor hun eitjes 
en larven. Na het maaien voeren we 
voortaan het maaisel af. Hierdoor krijgen 
grassen en grove kruiden minder kans  
en bevorderen we de meer bloemrijke en 
vaak ook minder voorkomende kruiden  
in onze bermen. 

In een Heerlense berm  
is het (dieren)leven goed

Dit alles zorgt ervoor dat er volgend jaar 
weer kleurrijke bloemen, kruiden en 
planten in de bermen groeien, zodat het 
ook voor dieren goed vertoeven is in 
Heerlen.  

Waarom is dit zo belangrijk?
In Nederland hebben veel planten en 
dieren het moeilijk. De omgeving wordt 
steeds drukker. Hierdoor neemt het 
belang van bermen als leefgebied voor 
flora en fauna toe. In bermen vinden 
insecten voedsel, plekjes om een nest  
te maken en kunnen ze zich verspreiden 
in het omringende landschap. Huisje, bloempje,

                                

   beestje 
 

Ecologisch maaien

Winnaar puzzel

In de vorige editie van de 
Stadskrant ‘Zin in zomer’ stond 
een puzzel. Wij hebben 2 x 2 
Cultura Nova kaartjes mogen 
verloten onder alle deelnemers 
die de puzzel hebben opgelost. 
Hartelijk bedankt voor alle 
enthousiaste inzendingen.  
De twee winnaars zijn Marion 
Souren en Indira Uranka. 

praktisch

   Gefeliciteerd

Marion en Indira!

Helpt u mee? 
Vul de vragenlijst vóór 1 oktober in via heerlen.nl/
behoefteonderzoek. Alle gegevens zijn anoniem  
en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. 

ieuw!
5 vragen aan...
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wel en  
 weetjes

Oude gevel 
weer als nieuw

Beloning voor  
interesse in  
vrijwilligerswerk! 
Op 5, 6 en 7 juli was de eerste 
Buurtcamping Heerlen-Noord 
op sportpark Varenbeuk. Met 
als doel de mensen uit de 
buurt samen te brengen. 

Vele vrijwilligers zorgden dat de 
camping een succes was. En dat wil 
Gemeente Heerlen belonen. De 
vrijwilligers die zich gemeld hadden 
via de app van ‘t Heerlens Heitje en 
op kennismakingsgesprek kwamen, 
ontvingen 15 heitjes (1 heitje = 1 euro). 
Deze digitale munten kunnen ze  
bij deelnemende ondernemers in 
Heerlen uitgeven. Benieuwd of 
vrijwilligerswerk iets voor u is?  
Kom ook vrijblijvend langs voor een 
kennismakingsgesprek. Download 
de app via heerlen.nl/heitje en meld 
u aan. Onder andere Jens, Sjpruut en 
Steunpunt Mantelzorg Parkstad 
zoeken nog vrijwilligers!

Wilt u ook energie besparen? 
Maar weet u niet hoe? Boek 
dan een afspraak met een 
energiecoach. Zij helpen u de 
meest effectieve maatregelen 
voor uw huis te vinden.  
U kunt nog tot 30 september 
2022 gratis deelnemen aan 
deze actie van de Provincie 
Limburg via de website  
dewattmeesters.nl. Let op: 
de actie geldt zo lang er vol-
doende budget is, dus hoe 
sneller u een afspraak boekt, 
hoe beter.

Bespaar op uw energie-
rekening
Het verduurzamen van uw huis  
levert u een lagere energierekening 
en een comfortabele woning op. 
Vooral als u een oudere woning heeft, 
die niet goed geïsoleerd is. Reden 
genoeg om meteen met een coach  
aan de slag te gaan! Na aanmelding 
doen de energiecoaches eerst een 
vooronderzoek naar uw woning. 
Daarna maakt de coach een afspraak 
om bij u langs te komen. Samen 
wordt bekeken wat de beste verduur-
zamingsmaatregelen kunnen zijn 
voor uw huis en woonsituatie.

Waarom een energiecoach?
De bevindingen en maatregelen 
worden vastgelegd in uw digitale 
HOOM-dossier. U krijgt na afloop 
van het gesprek een handig rapport 
met een overzicht van de beste 
maatregelen, inclusief kosten en 
opbrengsten. Gaat u ermee aan de 
slag? Ook dan blijft de coach helpen. 
Hij of zij bespreekt de adviezen met 
u, biedt hulp bij het aanvragen en 
vergelijken van offertes en onder-
steunt waar nodig bij het aanvragen 
van de financiering. 

Energie beparen?
Gratis hulp door  
energiecoach

Extra energietoeslag  
voor huishoudens met  
een laag inkomen 

Door de hoge energieprijzen  
blijft het voor veel inwoners 
 moeilijk om de rekeningen te 
betalen. Ondanks de eerdere 
toeslag van € 800,-. De gemeente 
geeft daarom een extra energie-
toeslag van € 500,- aan huis-
houdens met een laag inkomen.  
De uitbetaling vindt in oktober 
2022 plaats. Alle inwoners van  
de gemeente die recht kunnen 
hebben op deze extra toeslag, 
krijgen een brief thuisgestuurd. 

Inwoners die eerder de energietoeslag  
van € 800,- hebben gekregen, krijgen 
automatisch ook de extra toeslag van  
€ 500,- uitbetaald. U hoeft hiervoor dus 
geen nieuwe aanvraag te doen. Heeft u 
voor de energietoeslag een aanvraag 
ingediend, maar nog geen beslissing 
gekregen? U krijgt dan automatisch ook  
de extra toeslag als u aan de voorwaarden 
voldoet. 

Aanvragen van de energietoeslag 
Heeft u nog geen energietoeslag aange-
vraagd, maar denkt u dat u hier wel recht 
op heeft? De toeslag aanvragen kan nog 
steeds. U vindt het aanvraagformulier en 
de informatie die de gemeente nodig heeft 
voor de beoordeling op onze website: 
heerlen.nl/energietoeslag-aanvragen. 

Hulp is gratis
Vindt u het lastig om dit via internet te 
regelen en kunt u wel wat hulp gebruiken? 
Ga dan langs bij een Gemeentelijk 
Informatiepunt bij de Heerlense biblio-
theken. Hulp is gratis, ook als u geen lid 
van de bibliotheek bent.

Leukste uitje van 
Limburg 2023?
Tentoonstellingen bezoeken, 
tussen de dieren rondlopen, 
in achtbanen gillen van  
plezier, ridder spelen; het kan 
allemaal! Maar wat vindt u het 
leukste uitje van Limburg? 

De ANWB heeft dit jaar zowel 
Kasteel Hoensbroek als het  
Thermenmuseum genomineerd. 
Stemt u mee op onze Heerlense 
toppers?! Dat kan nog t/m 30 
oktober 2022 via de website 
anwb.nl/landvananwb/ 
verkiezing-leukste-uitje 

Uw stem maakt verschil en toont 
ook direct uw steun aan uw  
favoriete uitje. Kasteel Hoensbroek 
is al veel in de prijzen gevallen.  
We duimen nu voor ze allebei!

En als u kijkt op de laatste pagina, 
dan ziet u dat u ook nog eens 
kaartjes kunt winnen voor het 
Thermenmuseum. Kunt u meteen  
de proef op de som nemen. ; )

Sjpruut Sjop opent 
haar deuren
Op 29 september is de feestelijke 
opening van de Sjpruut Sjop én 
het ontmoetingspunt. Dit is de 
plek waar aanstaande ouders  
en ouders met kinderen tot 2 jaar  
babyspullen krijgen als ze een 
steuntje in de rug kunnen 
 gebruiken. 

Maar ze kunnen hier ook terecht om 
andere ouders te ontmoeten, voor een 
luisterend oor of voor advies. Naast 
(aanstaande) ouders zijn ook hulpverle-
ners welkom, die betrokken zijn bij de 
eerste 1000 dagen van kinderen. En vindt 
u het leuk om anderen te helpen met hun 
Sjpruut? Er is nog behoefte aan vrijwillige 
gastvrouwen en ooievaarsmoeders en 
-vaders! Bekijk meer informatie op 
sjpruut.nl.

Energietoeslag

De stad als Speeltuin
De Stad als Speeltuin is onderdeel van de aanpak ‘Samen maken 
we de Stad’, waarbij wordt ingezet op een schoner, levendiger en 
bekender centrum. De komende weken komen er nog veel meer 
leuke elementen bij.

Heerlen-Centrum  
steeds vrolijker!
We werken aan een centrum dat niet alleen groener en mooier 
wordt, maar ook steeds vrolijker. We gaan voor de glimlach op 
het gezicht van inwoners en bezoekers. We zien de stad als een 
speeltuin waar gekke en leuke  dingen gebeuren en het fijn is  
om in te wonen, te werken en te bezoeken. Een stad waar het 
zo gezellig is, dat u de tijd vergeet.

Coole 3D-tekeningen
Waar: op de Bongerd
Zoekt u een plek voor een coole foto? Deze floorals komen pas echt tot leven 
als u er een camera op richt. Wie gaat u hier fotograferen?

Stoere ridders
Waar: op de Plaarstraat en het Schelmenhofje
Twee stoere ridders van ieder zo’n 2,5 meter groot heten u welkom in 
 Landsfort Herle. Een knipoog naar ons Middeleeuws verleden dat zich 
afspeelde rondom de Pancratiuskerk.

Mini-biebjes
Waar: bij Bètahuis, Kakauw, Boekensteun en Boekhandel  
van der Velden-van Dam
Boek uitgelezen en wilt u het doorgeven? Of zoekt u nieuw leesvoer?  
Snuffel dan eens tussen de boeken van de vier vrolijk gekleurde mini-biebjes.

Schaakmat! 
Waar: op de Promenade 
Wilt u (leren) schaken? Haal tijdens openingstijden de levensgrote schaak-
stukken op bij Boekhandel van der Velden-van Dam en schuif uw paard en 
koning over de megagrote schaakvloer.

Samen maken we de stad

Geluk zit 

      in een klein   

sjpruutje!

Uw PMD-zak afgekeurd omdat 
er verkeerde materialen inzaten? 
Bekijk vooraf wat er wel en niet in 
hoort. Zo zorgt u ervoor dat uw 
afval gewoon opgehaald wordt.

Wilt u meer lezen over PMD en 

zwerfafval in Heerlen? Ga dan 

naar heerlen.nl/schoongenoeg.

Bakkerij Voncken is verhuisd  
van het Corio Center naar de 
Saroleastraat. Mede dankzij een 
bijdrage uit het gevelrenovatie-
fonds van de gemeente Heerlen  
is de oude gevel gerestaureerd. 

De gevel zat daarvoor jaren verstopt 
achter een containerconstructie. Met  
het opknappen van het oude Maison 
Louis is de oude stijl teruggebracht en  
het straatbeeld van de Saroleastraat een 
stukje mooier gemaakt. 

een 
  warm 
gebaar€500,-

Coole 
3D-tekeningen

Stoere
ridders

Mini-biebjes

Schaakmat!
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Bourgondisch bierproeven
Tijdens het bourgondisch bierproeven 
werd het glas geheven op een mooie 
zomer vol mogelijkheden!

Werkzaamheden
Ondertussen werd er op genoeg 
plekken hard doorgewerkt. Zoals 
aan de groene muur en op het 
Burgemeester van Grunsvenplein.

Corio Tropical
Een groot aantal bezoekers kwam 
gezellig kraampjes afstruinen,  
hapjes en drankjes nuttigen en  
zelfs dansjes doen.

ParkCity Live
ParkCity Live vierde dit jaar haar 
10-jarig jubileum. En vanwege het 
grote succes keert het festival 
volgend jaar terug met maar liefst 
drie dagen feest.

Terugblik / Zomers genieten in Heerlen

De zomer van:

”Het hoogtepunt van mijn zomer 

was de vakantie met mijn gezin in 

Schwarzwald. We zijn al vaker in  

dit gebied geweest en komen er 

graag. Ook dit jaar hebben we er 

heerlijk getoerd met de auto, ten-

toonstellingen bezocht en mooie 

wandelingen gemaakt. 5 september 

ga ik weer aan de slag. Ik sta voor 

de klas op het Grotius college in 

Heerlen.’’

Marina

#zomergeluk

De zomer van:

“Mijn zomer hier in Heerlen is  

top, maar mijn hoogtepunt  

moet nog komen. Ik denk dat ik 

lastminute nog naar Curaçao ga, 

mijn thuisland. Het mooiste land 

wat er is in mijn ogen. Hier ga 

ik vakantie vieren en familie 

bezoeken. Na mijn vakantie ga  

ik weer aan de slag om mijn 

 dromen te realiseren. Wat mijn 

dromen zijn? Dat verklap ik nog 

niet. Jullie gaan het zien!’’ 

Regalis

FranssenFranken Ronde Heerlen 
Wielerfans konden en geniet van een 
groot aantal wielerkampioenen die 
door de Heerlense straten reed.

The Notorious IBE
IBE heeft ook deze zomer Heerlen  
op zijn kop gezet! Uit alle hoeken van 
de wereld kwamen mensen samen om 
te genieten van hiphop, breakdance -
battles en tropische temperaturen.

Horeca in Heerlen
Ook op de terrasjes was het weer  
goed vertoeven deze zomer. Dank  
aan alle horecatoppers in Heerlen!

De zomer van:

“Nou, wij komen net van een 
terrasje in Heerlen af waar we 
gezellig een glaasje prosecco 
hebben gedronken met een 
vriendin, dat is best een hoogte-
punt! Beide hebben we deze zomer 
tripjes gemaakt in Nederland met 
onze eigen familie. Heerlijk! 
De ene naar Terschelling om te 
fietsen en de ander naar Renesse 
wat zwemmen en dagtripjes maken. 
En ook na de zomer hoeven wij 
niet meer aan de slag! Wij zijn met 
pensioen. We kennen elkaar al 40 
jaar van in het ziekenhuis waar we 
beiden werkten. Nu genieten we 
van leuke dingen doen en maken 
we samen veel leuke reisjes.’’

Els + Lily

Rooftop project
Deze zomer kon u het dak op! Dankzij  
het ‘Rooftop Project’ van Schunck 
genoten we op het garagedek van de 
Q-park (Putgraaf) van bloemen, planten, 
groenten, een bar, allerlei activiteiten  
én een prachtig uitzicht over Heerlen.
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Stadskrant

Vanaf december 2021 ontvangt u onze Stadskrant 
eens per twee maanden op de deurmat. Wij zijn erg 
benieuwd naar uw mening over de afgelopen uitgaves. 
Met uw input kunnen we de krant (nog) beter maken! 

Win vrijkaartjes! 
Wilt u vijf minuten de tijd nemen om uw feedback  
te geven? Als dank verloten wij twee keer vier kaarten 
voor het Thermenmuseum onder de inzendingen!

U kunt de enquête op  
twee manieren invullen
U stuurt deze pagina ingevuld  
retour aan: 
Gemeente Heerlen
t.b.v. Stadskrant
antwoordnummer 80
6400 VC Heerlen (gratis) 

Of vul de enquête online in  
via de QR-code hiernaast.  
Wij vragen u dit uiterlijk vóór 
26 september te doen. 

1  Vindt u het fijn om de Stadskrant in de 
toekomst te blijven ontvangen? 

Ja 

Nee

Waarom wel/niet?

2 Er zijn nu vijf edities van de Stadskrant 
verstuurd. Hoeveel edities heeft u  
ontvangen? 

 
 Alle vijf
 
 Minder dan vijf
 
 Weet ik niet
 
 Anders, namelijk: 

3 Welk cijfer geeft u de afgelopen  
vijf uitgaves van de Stadskrant als  
gemiddelde? Omcirkel uw keuze. 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

5 Stelling: 
 De afbeeldingen en opmaak 
 van de laatste uitgaves van de 
 Stadskrant spreken me aan.
 
 Helemaal mee eens
 
 Grotendeels mee eens

 Neutraal

 Grotendeels mee oneens

 Helemaal mee oneens

8 Welke suggesties of opmerkingen  
heeft u met betrekking tot de inhoud  
en de opmaak van de Stadskrant?

6 Welke onderwerpen of informatie  
leest u in de Stadskrant?

 Ik lees (vrijwel) alle artikelen
 
 Ik lees enkel bepaalde artikelen of rubrieken
 
 Ik blader voornamelijk door de artikelen heen, 

maar lees ze niet tot nauwelijks
 
 Ik lees geen artikelen

 Anders, namelijk:

7 Welke inhoud of rubrieken vindt u het 
meest interessant of belangrijk om te lezen? 
Meerdere antwoorden mogelijk

 Plannen en projecten van de gemeente Heerlen

 Beleid van de gemeente Heerlen
 
 Column van de burgemeester
 
 Informatie over het college
 
 Wel en weetjes (leuke en interessante weetjes)
 
 Praktische informatie 
 (zoals meldpunten en telefoonnummers)
 
 Activiteiten en evenementen
 
 Anders, namelijk:

Vertel het ons 
    

  allemaal...

enquête

4 Stelling:  
De inhoud van de laatste uitgaves  
van de Stadskrant spreekt me aan.

 
 Helemaal mee eens
 
 Grotendeels mee eens

 Neutraal

 Grotendeels mee oneens

 Helemaal mee oneens

Bent u lid van ons Heerlens  
Internet Panel (HIP)?
Dan ontvangt u de uitnodiging
voor deze enquête ook per e-mail 
van ons. U maakt ook automatisch 
kans op de vrijkaartjes als u gebruik 
maakt van deze link! Ook lid worden
van ons panel? Meld u dan aan op
heerlen.nl/internetpanel.

Wat is uw e-mailadres?
Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor  
de winactie en niet voor andere doeleinden.


