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Lichtpuntjes

Luiden we samen  
het nieuwe jaar in?
Een nieuw jaar is een goed moment om stil  
te staan en terug te blikken op het afgelopen 
jaar. Dat doen we graag samen met u tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst, want ook die  
kunnen we weer vieren! Vanzelfsprekend 
kijken we dan ook vooruit naar uitdagingen  
en kansen voor Heerlen in 2023. Dingen die  
wij samen met u willen realiseren, uit liefde 
voor onze stad!

Nieuwjaarsbijeenkomst
We nodigen u dan ook graag uit voor onze nieuwjaars
bijeenkomst op dinsdag 10 januari a.s. Onder het genot 
van een hapje en een drankje maken we kennis, gaan  
we in gesprek en wensen we elkaar gelukkig nieuwjaar.  
U bent van harte welkom tussen 17.00 en 19.00 uur  
in het Parkstad Limburg Theater, Burgemeester van 
Grunsvenplein 145 in Heerlen. U hoeft niet te reserveren. 

Maak er mooie feestdagen van, zorg een beetje voor 
elkaar en graag tot ziens in het nieuwe jaar!

     Volgend 
  jaar ook de 
stadskrant? 
   Meld u aan!
        Kijk op pagina 12

De beste
wensen

Burgemeester Wever en wethouder  

Clemens, Peters, De Beer, Van Zutphen  

en Gelderblom wensen u hele fijne en warme 

feestdagen toe. Dagen die we na twee jaar 

eindelijk weer uitgebreid samen met familie en 

vrienden mogen vieren. Met de mensen die ons 

lichtpuntje zijn op momenten dat we dat nodig 

hebben. En soms kunt u ook zelf het lichtpuntje 

zijn voor anderen. Een kopje koffie, een kaartje... 

het kan veel betekenen voor een ander.  

Op een jaar vol lichtpuntjes, geluk en liefde! 
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Column van onze burgemeester

We staan aan de vooravond van het 
nieuwe jaar, 2023. December is dé maand 
om terug te blikken, maar misschien nog 
wel meer om vooruit te kijken. Dat het 
afgelopen jaar niet de boeken ingaat als 
het beste van de wereld moge duidelijk 
zijn. Maar mag ik u iets verklappen?  
Ik vind het zó fijn dat we dit jaar geen 
coronabeperkingen meer hebben met  
de feestdagen! Dat is voor mij een echt 
lichtpuntje! Mijn vrouw en ik hebben vijf 
kinderen en drie kleinkinderen, samen 
met hen zijn geeft mij ontzettend veel 
energie. Mijn kleinkinderen zijn nog te 
klein voor vuurwerk, maar met onze 
kinderen hebben we natuurlijk wel eens 
vuurwerk de lucht in laten gaan. Maar  
als burgemeester spreken veel mensen 
mij aan dat ze zo vaak schrikken of hun 
huisdier zo bang is. Daarom wil ik u  
toch vragen voorzichtig met vuurwerk  
om te gaan en het alleen af te steken als 
het mag: op 31 december.

Mijn laatste boodschap van dit jaar is 
praktisch. Het staat ook verderop in  
deze Stadskrant, maar ik wil u er toch nog 
eens op wijzen: vanaf 2023 ontvangt niet 
iedereen meer de krant automatisch in de 
brievenbus. Als u een Ja/Nee sticker heeft 
kunt u ons via stadskrant@heerlen.nl  
uw adres doorgeven, dan blijft de krant 
gewoon komen. Ook met een Nee/Nee 
stickers kunt u de Stadskrant aanvragen, 
geef ons een seintje per mail. Heeft u  
géén antireclamesticker? Dan blijft u de 
Stadskrant gewoon ontvangen.

Tot slot: zorg in december een beetje  
voor elkaar, eine gooje roetsj en tot in het 
volgende jaar!

Roel Wever

Colofon 

Uitgave december 2022

 www.heerlen.nl
 045 - 560 50 40

 facebook.com/gemeenteheerlen  
Twitter twitter: @gemeenteheerlen

 instagram: Heerlenis

De volgende Stadskrant verschijnt  

in februari 2023. Aan de tekst  

van deze Stadskrant kunnen geen 

rechten worden ontleend. 

Opmerkingen of vragen over de 

Stadskrant kunt u doorgeven via

stadskrant@heerlen.nl.

Op 11 november hadden wij hoog 
bezoek van de president van 
Italië, Sergio Mattarella. Hij sloot 
het driedaagse staatsbezoek aan 
Nederland af in Heerlen. 

Zijn wens was om het Thermenmuseum 
te bezoeken en het Romeins badhuis met 
eigen ogen te bewonderen. De president 
en zijn dochter waren enorm onder de 
indruk; van hoe goed ons Romeins 
badhuis bewaard is gebleven én weer tot 
leven is gebracht. Het is dan ook het best 
bewaarde Romeinse badgebouw in 
Nederland!

Schatkamer van betekenis
De passie en trots voor erfgoed zoals in 
Italië gewoon is, is ook voelbaar in de 
ambitie voor een nieuwe toekomst van 
ons Romeins badhuis. Want voor het 
behoud en beheer van het rijksmonument 
is een nieuw museumgebouw nodig. Dit 
nieuwe Romeins Museum wordt een 
schatkamer van lokale, regionale, natio
nale én internationale betekenis. 

Italiaanse president  
onder de indruk van  
ons Romeins badhuis

Arrivederci  
Sergio!

Historisch Centrum Limburg opent archief in Vrieheide

weetje

In het HCL in Vrieheide ligt  
12 kilometer archief: dat is de 
afstand Heerlen-Valkenburg als  
je alle stukken in één lijn achter 
elkaar zet. 

“Dat wij in  
Vrieheide zo’n  
mooi gebouw  
hebben, daar ben  
ik echt trots op.”
Maria Kisters

Woensdag 11 januari 2023 opent in de voormalige Christus Koningkerk 
in Vrieheide het Historisch Centrum Limburg (HCL). Voor de gelegen-
heid delen Heerlenaren hun herinneringen aan dit rijksmonument.  
Vanaf donderdag 12 januari is iedereen welkom om in het prachtig 
gerenoveerde gebouw in het verleden te duiken. 

De Christus Koningkerk ligt er stralend 
bij. Zestig jaar geleden ontwierp architect 
Jozef Fanchamps midden in de toen 
hypermoderne wijk Vrieheide zijn 
minstens zo moderne kerk. In 2004 werd 
de kerk aan de eredienst onttrokken. Zes 
jaar geleden redde de gemeente de kerk 
van de sloophamer door het gebouw een 
nieuwe bestemming te geven als archief. 
1+1=3! Want het oude archief in de toren 
boven het Thermenmuseum zat propvol. 
Veel documenten lagen ergens anders en 
waren daardoor niet toegankelijk. En de 
kerk was ondertussen rijksmonument.  
De renovatie is een grote stap in de 
ontwikkeling van Vrieheide. Het gebouw 
en het plein voor de kerk krijgen ook een 
buurtfunctie.

Mijlpaal
Het Historisch Centrum Limburg viert  
de opening met buurtbewoners en 
kinderen van Basisschool De Schakel.  
Ter gelegenheid van de opening werkten 
25 kinderen uit HeerlenNoord samen 
met 25 volwassenen mee aan het boek  
‘Archief van de Toekomst’. De volwas
senen blikken in dit boek terug op het 
bijzondere verhaal van de Christus 
Koningkerk, terwijl de kinderen vooruit
kijken naar hun toekomst. 

Maria Kisters is trots
De 84jarige Maria Kisters deelt haar 
herinneringen aan de kerk met haar 
achterkleinzoon Oliver van vijf. Maria 
woont sinds 1963 in Vrieheide, haar man 
Jan heeft zich jarenlang ingezet voor  
de wijk. “Jan stond altijd klaar voor de 
koster van de Christus Koningkerk, ook al 
was hij zelf niet zo’n trouwe kerkganger”, 

Archief van  
de toekomst 

vertelt zij. “De koster hoefde maar te 
bellen en dan ging Jan helpen. Zelf had  
ik meer met de kerk. Alle drie onze zoons 
en ook onze oudste kleinzoon deden er 
de communie. Ik hielp regelmatig met 
poetswerk én ik zat 28 jaar bij het zang
koor. Ik vond de Christus Koningkerk 
altijd een mooie kerk. Na de renovatie is 
hij echt fantastisch geworden. Dat wij in 
Vrieheide zo’n mooi gebouw hebben, 
daar ben ik echt trots op.” De vijfjarige 
Oliver, die in Heerlerheide woont, heeft 
wel een idee voor de toekomst van de 
wijk: “Ik zou het leuk vinden als er een 
Mario Kart kwam. Dan kunnen we iedere 
dag karten.”

Ga eens langs!
Nieuwsgierig naar meer verhalen over  
de Christus Koningkerk? Ga gerust langs 
om een kijkje te nemen. U vindt het 
nieuwe archief aan de Zes Landenstraat 
12. Vanaf donderdag 12 januari is het 
centrum elke dinsdag, woensdag en 
donderdag open van 10.00 tot 16.30 uur. 
Kijk voor meer informatie op rhcl.nl.
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wel en weetjes1500 nieuwe banen

Brits sportartikelenbedrijf 
kiest voor Heerlen 
Een combinatie van JD Sports  
en GXO Logistics vestigt haar 
distributiecentrum voor Europa 
op industrieterrein De Beitel in 
Heerlen. De vestiging in Heerlen 
biedt vanaf begin 2024 werk aan 
ruim 1500 mensen. Daarmee hoort 
de combinatie JD Sports/GXO 
Logistics gelijk bij de grootste 
werkgevers in de regio. Het gaat 
om een breed scala aan banen, 
van onderhoudsmensen tot IT-ers 
en van orderpikkers tot managers. 
De gemeente gaat samen met  
het bedrijf op zoek naar de juiste 
werknemers.

GXO Logistics is een van ‘s werelds 
grootste logistieke bedrijven. En JD  
Sports een van de grootste retailers in 
sports, fashion en buitensportartikelen.  
Logistics gaat voor JD Sports in Heerlen 
de logistieke afhandeling voor heel 
Europa verzorgen. Dit past heel goed bij 
het hoogwaardige logistieke cluster in 
Parkstad met bedrijven als Ceva,  
Medtronic, Abbott en DocMorris.

Parkstad economisch in de lift
De regio Parkstad zit economisch in  
de lift. Vooral op de bedrijventerreinen 
komen er veel nieuwe vestigingen en 
uitbreidingen met een daarbij horende 
groeiende vraag naar personeel.  
De medischlogistieke sector is in deze 
groei een belangrijke motor, maar ook 
in het MKB is sprake van versterking  
en uitbreiding. Samen betekent dit een 
boost voor de werkgelegenheid en het 
economisch klimaat in Parkstad.

Ons koffiedik 
krijg tweede 
leven
Van alle koffiebonen die verwerkt 
worden voor een bak koffie, 
belandt maar een heel klein 
gedeelte in het kopje. De rest 
eindigt bij het afval en dat is 
enorm zonde. 

Maar dat is verleden tijd voor de koffie
drab van de gemeente Heerlen, deze 
wordt namelijk gebruikt door Zwamburg 
om eetbare paddenstoelen op te kweken.  
Dit is één van de stappen die de gemeente 
onderneemt om haar eigen processen te 
verduurzamen. 

Zo maakt Zwamburg van deze oester
zwammen onder andere de ‘Zwambal’: 
een bitterbal die voor 25% bestaat uit 
duurzame op koffiedrab van de gemeente 
Heerlen gekweekte oesterzwammen.
Naast het feit dat deze bitterbal erg lekker 
is, is hij ook nog eens goed voor het 
milieu. 

Energie-subsidie 
voor vrijwilligers-
organisaties
Verenigingen en stichtingen 
met een eigen energiecontract  
komen in aanmerking voor 
een tijdelijke subsidie om de 
gestegen energie kosten te  
compenseren. 

De regeling heeft betrekking op 
de periode november 2022 tot en met 
maart 2023. De subsidie bedraagt maxi
maal 50% van het gestegen voorschot
bedrag. Vrijwilligers organisaties die bij  
de gemeente  bekend zijn ontvangen een 
aanvraagformulier. De subsidie kan ook 
aangevraagd worden via heerlen.nl/
energiekosten-vrijwilligersorganisaties.

Zorgverzekering 
voor minima
Inwoners van Heerlen, met  
een inkomen tot 150% van de 
bijstandsnorm, kunnen vanaf  
1 januari deelnemen aan de 
 collectieve zorgverzekering  
van VGZ; het gemeentepakket 
Zuid-Limburg.

Hierbij kunt u kiezen uit een basis
verzekering met een compacte of een 
uitgebreide aanvullende verzekering.  
In de verzekering zijn het wettelijk  
eigen risico van € 385 en eigen  
bijdragen meeverzekerd.

Overstappen?
U kunt elk jaar opnieuw uw eigen  
zorgverzekering kiezen. Kiest u voor  
het gemeentepakket? Maak dan vóór  
1 januari gebruik van de overstap 
service. Bereken uw premie op 
vgz.nl/zorgverzekering/gemeenten 
of stel uw vraag telefonisch via  
0800  250 00 10 (gratis) op werk 
dagen tussen 8.00 en 18.00 uur.

Ondernemers 
Doctor 
Poelsstraat 
bereikbaar

De werkzaamheden in de Doctor 
Poelsstraat gaan goed vooruit.
Wanneer de straat begin komend 
jaar klaar is, herkent u het tijdperk 
van de Romeinen en van de moderne 
mijnbouw. Ook komt er meer groen 
terug in het ‘nieuwe’ gebied. 

Hoewel er volop wordt gewerkt, zijn 
de winkeliers in de Doctor Poels
straat en de Geleenstraat tot die tijd 
gewoon bereikbaar. Schroom dus 
vooral niet om een kijkje te gaan 
nemen!

Heerlenaar Siske Thewissen 
behaalde vorige maand samen 
met zijn team in Rotterdam de 
eerste plaats voor de jeugd op  
de International Dance League  
in Rotterdam. Zijn passie voor 
dans startte bij HFC-dansstudio  
in Heerlen: 

“Enkele jaren geleden was ik op zoek 
naar een eigen identiteit. Op YouTube  
zag ik de dansstijl popping en ik was 
meteen verkocht. Zo kwam ik terecht bij 
dansstudio HFC in Heerlen, een van de 
weinige scholen in Nederland waar ze  
les geven in deze stijl. Mijn docenten 

Siske en zijn team winnen 
international dance 
league in Rotterdam

Om cybercrime aan te pakken zijn 
mensen met IT-skills onmisbaar. 
Daarom stimuleren wij jong Lim-
burgs IT-talent om hun kennis op 
een positieve manier in te zetten.
Daarom werd op 19 november  
het evenement re_B00TCMP 
georganiseerd op de Brightlands 
Smart Services Campus. 

Het doel van deze dag was de jongeren 
kennis te laten maken met alle aspecten 
van cybersecurity en hen te waarschuwen 
voor risico’s die ze lopen als ze het 
cybercriminele pad op dreigen te gaan.

Re_B00TCMP
De jonge ITtalenten werden uitgenodigd 
door het cybercrimeteam van de politie, 
gemeenten en bedrijven. Ook voor ouders 
en docenten was er een apart programma. 
Zij kregen tips waarmee ze hun kinderen 
of studenten kunnen stimuleren om hun 
talent op een positieve manier in te 
zetten. Op het einde van de dag werd  
er een prijs uitgereikt door Burgemeester 
Roel Wever en vervangend politiechef 
van Heerlen, Ronnie Rabuda.

Wie als als eerste de hackopdracht 
voltooide won daarmee de eerste prijs, 
bestaande uit een meeloopdag bij een 
bedrijf naar keuze, een lidmaatschap van 
Hackerspace en een ODROID C4 Starter 
Kit (single board computer).

Roel is één van de cyberburgemeesters 
van Nederland die strijdt tegen cyber
criminaliteit. In Limburg richt de samen
werking tussen de gemeenten, politie, 
OM, Provincie Limburg en PVO Limburg 
(samen Taskforce Cybercrime Limburg) 
zich op preventie en bewustwording van 
haar inwoners en bedrijven. Vooral om  
te voorkomen dat mensen slachtoffer 
worden van cybercrime. 

Digitale vaardigheden 
van IT-studenten 
positief inzetten 

Denkt u er misschien al langer aan 
om uw stenen tuin te vergroenen? 
Wilt u vanaf het voorjaar meer  
van uw tuin genieten, met mooie 
bloemen en planten? En koeler 
zitten tijdens een hete zomer? 
Haal dan 6 tot 12 m2 tegels of 
grind uit de tuin. In ruil krijgt u 
van ons gratis planten en tuinad-
vies via ‘Operatie Steenbreek’. 

Op deze manier helpt u ook nog eens 
voorkomen dat bij hevige regen het water 
het riool in loopt. Maakt zo’n klein tuintje 
dan het verschil? Jazeker! Samen kunnen  
we veel bereiken! 

Grote hoeveelheid verharding 
belangrijke oorzaak!
Sinds de klimaatverandering zien we 
riolen die de enorme regenbuien niet 
aankunnen waardoor straten of kelders 
onder water lopen. En langdurige hitte die 
bij veel mensen tot gezondheidsklachten 
leidt. Uit onderzoek blijkt dat de toename 
van verharding een van de belangrijkste 
oorzaken hiervan is. En 40% van de 
verharding is van particulieren. Dus elke 
tegel minder helpt. En u kunt ook nog 
meer van uw tuin genieten, net als Mark 
uit Passart. 

Goed voornemen voor 2023

“Wat een leuk project. Fijn als mensen zich inzetten voor  

meer groen in de stad. Goed tegen de opwarming van de 

aarde en voor het leven van de bijen, vlinders en andere 

insecten. En hoe mooi is het als je op straat bloemetjes ziet 

bloeien en groen ziet. Ik zit nu veel liever in mijn tuin en  

geniet van de vele vlinders. Het onderhoud van de tuin is nog 

steeds minimaal. En het advies en de planten krijg je gratis.  

Ik beveel het bij al mijn buren aan om ook mee te doen!”

Mark
Meld u aan via  
heerlen.nl/steenbreek  
of bel Michel Leinders  
van CNME: 043 - 321 99 41.

5

Edmerd Koffy en Joey Janssen  
hebben mij geïnspireerd en gemoti
veerd om verder te gaan met mijn 
passie. Ik ontdekte dat ik mensen kon 
aansteken, entertainen en verbinden 
met dat dansgevoel. Nu studeer ik 
dans in Arnhem. En hoewel ik zelf 
nog veel moet leren, wil ik jongeren 
aanmoedigen om door te zetten!  
Leer van de kennis van anderen en 
geef de kennis die je hebt weer door: 
‘Each one teach one’.”

Hopelijk zien we Siske bij het  
volgende IBE live in actie!

Tegels eruit,
groen erin!
In ruil krijgt u gratis  
planten en tuinadvies



Heerlenaren in het hart

Anne Blokzijl 
is te voet naar 
Hoensbroek 
gekomen.
“Even lekker erop uit. Ik vind december 
de mooiste maand van het jaar. Als 
voorbereiding op de feestdagen zelf 
kerstdecoratie maken en het hele huis 
versieren. De kerst vieren wij dit jaar 
heerlijk thuis met de hele familie. 
Vroeger gingen we ook wel eens 
uiteten bij Auberge de Rousch, maar 
thuis vind ik toch nog altijd het 
gezelligste. Zeker nu de kinderen wat 
groter zijn. Mijn lichtpuntje tijdens deze 
dagen is dat iedereen gezond en wel 
is!”

Kyra Steinbusch en Fenna 

van Beers hebben een vol 

programma
Kyra: “Ik heb voor de kerst nog examenweek. Maar ook dan  

ga ik al genieten. Ik ga gewoon mooi in kerstoutfit naar school. 

Tijdens kerst vieren we een dag met mijn ouders thuis, een  

dag bij mijn opa en oma, een dag bij mijn tante en oom en 

waarschijnlijk nog een vierde dag bij een tante. Mijn lichtpuntje 

is gewoon gezellig met mijn familie samen zijn.” Fenne: “Ik 

woon en werk hier in Hoensbroek. Deze dagen kom je mij 

waarschijnlijk hier tegen met mijn kerstmuts op. De kerst 

vieren wij ook drie dagen lang. Een dag naar Duitsland, een 

dag thuis en een dag bij familie in Nuth. En ik ga waarschijnlijk 

ook nog een dag naar mijn vriend in Hoensbroek. Mijn 

lichtpuntje gaat er zijn als de kerst gezellig blijft zonder de 

stress van mijn ouders bij de voorbereidingen (lachend).”

Corry Rossen is geboren en 
getogen in Hoensbroek “Ik kom hier vaak gewoon even een koffietje drinken. Leuk is 

dat je op gegeven moment veel mensen kent en dus altijd 

bekenden ontmoet. De kerst vier ik lekker thuis met mijn man. 

En iedereen die binnenwandelt is welkom. Er is eten genoeg. 

De afgelopen jaren hebben we ook wel regelmatig de horeca 

gesteund en eten gehaald of zijn we uit eten gegaan. Maar we 

steunen de Hoensbroekse horeca het hele jaar al genoeg 

(lachend). 

Ik wens Hoensbroek toe dat het de komende jaren weer beter 

gaat. Je merkt toch dat het overal een beetje achteruit is 

gegaan; niet alleen in Hoensbroek of Heerlen hoor. Dat doet 

mij toch wel pijn om dat te zien. Als lichtpuntje zie ik eigenlijk 

het vele licht in huis en de prachtige nazomer die we tot 

november hebben gehad. Maar het grootste lichtpuntje is mijn 

dochter.” Anne

Corry Kyra

Fenna

76

Lichtpuntjes  
uit Hoensbroek
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Jarenlang reisde Arend van der 
Heijden als kok met theatergezel-
schappen de wereld rond. Drie  
jaar geleden gooide hij het roer 
om en richtte hij Caritas045 op  
om eenzaamheid en armoede in 
Parkstad te verminderen. Weke-
lijks serveert hij met zijn bevlogen 
Caritas-team 1600 maaltijden, die 
door vrijwilligers worden bereid. 
Met kerst doet het hele team daar 
met liefde een schepje bovenop.

Jij hebt Caritas045 in 2019 
opgericht om eenzaamheid  
en armoede te verminderen. 
In welke mate hebben jullie je 
doelen bereikt?

“Samen met 150 vrijwilligers gaven wij  
in die drie jaar tijd 330.000 mensen eten. 
Dat zijn mooie aantallen. Wij zijn niet 
trots, maar wel tevreden dat wij zoveel 
mensen kunnen enthousiasmeren om  
met ons te eten.”

7 vragen aan...
Aangepaste 
openingstijden 
feestdagen
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 zondag 
1 januari. De balies in de publiekshal 
Geleenstraat en het Maanplein zijn 
wel geopend op vrijdag 23 december 
en dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december. 
U kunt er dan terecht van 8.30 tot 
14.00 uur. 

Gemeentelijke belastingen 2023

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting ook de 
tarieven voor de gemeentelijke belastingen 2023 vastgesteld. Met 
uitzondering van het tarief voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB). 
Dit tarief wordt in december door de gemeenteraad vastgesteld en 
was nog niet bekend bij het drukken van deze Stadskrant. 

Via heerlen.lokalelastenmeter.nl kunt u de kosten van de gemeentelijke belastingen 
voor uw persoonlijke situatie berekenen. 

Vuurwerk  
met nieuwjaar

Dit jaar mogen we het nieuwe 
jaar weer inluiden met vuurwerk. 
Hou er wel rekening mee dat u 
zich aan bepaalde regels moet 
houden: 

 Verboden zijn: illegaal vuurwerk en 
het zogenaamde F3vuurwerk, evenals 
knalvuurwerk zoals rotjes, knal
strengen zoals Chinese matten, losse 
enkelschotsbuizen en vuurpijlen. 

 Vuurwerk kopen mag vanaf 16 jaar  
op 29, 30 en 31 december. Een 
uitzondering is het zogenaamde 
F1vuurwerk, zoals sterretjes. Dat mag 
u altijd kopen, en vanaf 12 jaar. 

 Per vervoersmiddel of huishouden 
mag u maximaal 25 kilo vuurwerk in 
uw bezit hebben.

 Vuurwerk afsteken mag van  
18.00 uur (31 december) tot 02.00 uur 
(1 januari). 

Kijk voor alle regels op de website 
rijksoverheid.nl.

Opgeruimd is netjes  
en vooral veilig!
Mooi geknald? Dan pakt u toch ook 
even de bezem om het op te ruimen?  
Zo houden wij onze stad schoon en 
veilig, vooral voor de kinderen! Vuur
werkresten kunnen gratis in de speciale 
vuurwerkcontainers. Deze staan klaar 
van 1 januari vanaf 14.00 uur tot 5 
januari 2023. Waar? Op de plekken waar 
ook de glas en kledingcontainers staan. 

Signaleert u vuurwerkoverlast?
Meld het bij de politie of de gemeente 
via onderstaande nummers.
Politie: 0900  88 44
Gemeente: 045  560 50 40
Bij spoed: 112

praktisch
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Een mooi kerstfeest 
voor iedereen

Arend van der Heijden, 
oprichter van Caritas045

Tijdens de coronapandemie 
moesten jullie je beperken tot 
afhaalmaaltijden. Nu mogen 
jullie weer ‘samen aan tafel’. 
Wat betekent dit voor de 
mensen?

“Veel mensen zijn dolgelukkig dat zij in 
het Juphuis weer samen aan tafel kunnen. 
Samen eten verbindt mensen. Dat is onze 
basis. Maar we merken dat door of na 
corona (nog) niet iedereen durft te 
komen. Veel mensen hebben zich tijdens 
de pandemie teruggetrokken. Daarom 
gaan wij ondanks dat alles open is weer 
maaltijden ‘to go’ uitdelen. Dat doen wij 
o.a. vanuit de kerken aan de Sint Jans
straat in Hoensbroek en de Laanderstraat 
in Heerlen. Wekelijks rijden er ook vier 
auto’s van ons rond om maaltijden thuis 
te brengen bij mensen die de deur niet uit 
kunnen. Iedereen zou minstens twee keer 
in de week een maaltijd met verse groente 
moeten eten. Liefst gezellig samen met 
anderen aan tafel. Als dat niet kan, 
zoeken wij een andere weg. Zo kunnen 
onze gasten na het samen eten in het 
Juphuis ook groenten voor een tweede 
gezonde maaltijd mee naar huis nemen.”

De feestdagen kunnen  
voor velen een eenzame of 
moeilijke periode zijn. Gaan 
jullie in deze periode ook 
samen aan tafel? 

“Jazeker. Kerst is voor heel veel mensen 
het belangrijkste feest van het jaar.  
Hoe moeilijk denk je dat het is om als  
je niets hebt of alleen bent toch kerst te 
vieren. Met cadeautjes, muziek en lekkers 
om mee naar huis te nemen, willen we 
onze gasten een mooie kerst meegeven. 
Dat doen wij op 20 december voor 200 
mensen in het Juphuis. Op 17 december 
pakken wij extra uit en organiseren  
we een kersfeest met diner voor ruim  
300 mensen in het mooiste kasteel van 
Nederland, Kasteel Hoensbroek.”

In oktober hebben jullie een 
intentieverklaring getekend met 
de Bovengrondse Vakschool. 
Hoe is deze samenwerking 
ontstaan en wat betekent dit 
voor Heerlen?

“Door samen te werken met organisaties 
zoals de Bovengrondse Vakschool en 
Alcander kunnen we mensen in hun kracht 
zetten. Mensen eten geven is fijn, maar de 
volgende dag hebben ze weer honger. Door 
mensen die het lastig vinden om iedere dag 
goed voor zichzelf te zorgen te leren koken, 
kunnen we hen structureel vooruit helpen  
in hun leven. We gaan ook samen een 
moestuin aanleggen van twee voetbalvelden 
groot, om zelfvoorzienend te worden.”

Hoe kunnen mensen jullie  
initiatief steunen? 

“Wij ontvangen gelukkig veel steun maar 
alle beetjes helpen. Met een donatie van  
€ 5, kunnen we al iemand blij maken met 
een warme maaltijd. Ons steunen kan via 
onze website caritas045.nl maar ook via  
de app van ’t Heerlens Heitje. Hier kun je 
heitjes doneren en bijdragen aan de licht
puntjes voor een ander in deze periode.”

Is er nog behoefte aan  
vrijwilligers? 

“Altijd. Wij hebben momenteel vrijwilligers 
nodig in de keuken en om de SOSlijn te 
bemannen. Deze hulplijn hebben wij 
opgericht om mensen die het moeilijk 
hebben direct te kunnen helpen. Vanzelf
sprekend gooien wij onze vrijwilligers niet 
in het diepe. Voor en achter de schermen 
helpen wij iedereen op weg.”

Welke lichtpuntjes wens  
jij de lezers van de Stadskrant 
toe deze feestdagen?

“Heerlen is een mooie stad die veel doet 
voor mensen die het moeilijk hebben.  
Mijn persoonlijke lichtpuntje zou zijn dat 
mensen die alleen zijn of het moeilijk 
hebben niet alleen thuis blijven. Dat zij  
hun schaamte overwinnen en bij ons 
aanschuiven. Niemand hoeft alleen te zijn.”

Afval

Vast bedrag 1 persoonshuishouden € 183,16

Vast bedrag 2 persoonshuishouden € 229,22

Vast bedrag meerpersoonshuishouden € 275,28

140 liter container restafval per keer € 6,45

240 liter container restafval per keer € 8,75

60 liter trommel per keer (hoogbouw) € 1,60

30 liter trommel per keer (hoogbouw) € 0,80

Riool

Eigenaar vast bedrag per jaar € 87,96

Gebruikers (t/m 200 m3 waterverbruik) € 101,82

Honden

Voor een eerste hond € 80,23

Voor een tweede hond                                      € 229,10

Voor iedere hond boven het aantal van twee        € 456,50

Voor honden, gehouden in een kennel, per kennel      € 1.221,80

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 strooi
wagens op alle hoofdwegen, belangrijke 
wegen in de wijken en op plekken die 
goed bereikbaar moeten blijven. De 
gemeente strooit op rijbanen en fiets
paden. Het is onmogelijk om overal in 
Heerlen te strooien. Wij moeten priori
teiten stellen, waarbij verkeersveiligheid 
voorop staat. We strooien dan ook niet op 
binnenwegen, zoals zijwegen, woonerven 
of wegen waar voornamelijk bestem
mingsverkeer rijdt. Strooien heeft alleen 
nut als er vaak over het zout heen 
gereden wordt. We strooien ook niet op 
stoepen en voetpaden.

Winters weer en het verkeer in? 
Enkele tips:
 IJs op de autoruit? Dan is de kans op 

gladheid groot.
 Houd rekening met plaatselijke glad

heid op bijvoorbeeld windluwe plekken 
of bruggen.

 Rijd langzaam en houd afstand op 
gladde wegen.

 Haal geen strooiwagens in.
 Denk eens na over winterbanden voor 

uw auto. Het is echt veiliger!
 Hou het pad langs en naar uw woning 

goed begaanbaar.

Samen komen we dan een heel eind!

De strooiroutes van de gemeente zijn te 
vinden op heerlen.nl/strooiroutes. 

Een witte kerst?  
Wees voorbereid

Met de Voetjes van de Vloer!
Op het pleintje bij de Morenhoek 
is een installatie geplaatst die 
verleidt tot dansen. Kies een 
muziekstijl, druk op de knop en de 
muziek gaat spelen. Volg de 
voetstapjes op de vloer en u gaat 
vanzelf dansen. Probeer het zelf: 
van Rock ‘n Roll tot de Polka. 

Voetjes van de Vloer is één van de  
inmiddels vele speelse elementen in het 
centrum. Zo zijn er al: het reuzenschaak
spel op Promenade 2, de Minibiebs op vijf 
verschillende locaties, de floorals op De 
Bongerd, de Ridders bij het Schelmenhofje 
en in de Plaarstraat, de geluidswandeling 
Groene Getuigen en de Boulder en 
Freerunroutes. Komend jaar worden er 
nog meer leuke elementen toegevoegd aan 
dit lijstje. 
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Nieuw kindercollege

Zoë, groep 8 
basisschool Wonderwijs
“Als lid van het college wil ik kinderen helpen en inspireren. Ik wil graag 
laten zien dat kinderen meer in hun mars hebben dan grote mensen 
denken. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en niet buitengeslo
ten voelen. Ik wil dat iedereen het gevoel heeft dat ze erbij horen. Ik zou 
graag regelmatig een activiteit organiseren. Gewoon iets leuks doen met de 
kinderen die zich zo voelen, zodat ze zich weer zelfzeker voelen en blij met 
zichzelf zijn. Ik hoop er vooral voor te zorgen dat de kloof tussen arm en rijk 
kleiner wordt. We zijn allemaal hetzelfde en even belangrijk.”

Tygo, groep 8
basisschool Mijn Spoor 
“Ik wil als lid van het kindercollege graag iets voor de 
jongeren in Heerlen betekenen. Er is te weinig in de buiten
omgeving voor jongeren. Dat zou ik graag realiseren. Denk 
aan een buitenbad of meer hangplekken. Ik vind het belang
rijk dat jongeren met een veilig gevoel op straat lopen. Ook 
daar wil ik graag over meedenken en meepraten. Daarnaast 
hoop ik dat we als kindercollege ook aandacht mogen 
besteden aan oudere mensen. Die zijn vaak alleen. Dus ik 
hoop dat we als kindercollege ook bezoekjes gaan brengen 
aan het bejaardentehuis.”

Gioya, groep 8
basisschool de Ganzerik
“Ik wil als lid van het college meer 
kinderen inspireren. Kinderen kunnen 
ook meedenken en meepraten. Veel 
kinderen weten niet eens dat het kinder
college bestaat. Dat wil ik veranderen.  
Ik vind het vooral belangrijk dat er minder 
armoede is, meer speelplaatsen voor 
gehandicapte kinderen en schone speel
tuinen zonder hondenpoep en graffiti. 
Daar wil ik mij voor inzetten. Daarnaast 
heeft jeugd op ons schoolplein de speel
gelegenheid vernield. Als schoolverlater 
zou ik heel graag een nieuwe speelplek 
realiseren voor de kinderen die daar de 
komende jaren op school zitten. Ik hoop 
natuurlijk dat aan het einde van het 
collegejaar deze wensen zijn uit gekomen. 
En dat de natuur een stuk schoner is voor 
de medemensen.”

Tygo, Gioya, Zoë, Ashraf en Imke zijn op 22 november officieel 
benoemd tot kinderburgemeesters en -wethouders van Heerlen.  
Ze hebben ieder een eigen doelstelling om Heerlen net iets leuker en 
beter te maken. En een heel jaar mogen ze alle Heerlense kinderen 
vertegenwoordigen. Ze zijn om de beurt kinderburgemeester.  

Ashraf, groep 8 
basisschool Eikenderveld
“Ik wil als lid van het college dingen 
veranderen en verbeteren in Heerlen. Ik 
denk dan bijvoorbeeld aan de grauwe 
speeltuinen en vieze parkjes. Ik vind 
vooral veiligheid in de wijken heel 
belangrijk. Ik wil graag meer verlichting 
en camera’s in de wijken, want bij ons in 
Eikenderveld is veel verlichting kapot. En 
het belangrijkste vind ik Eikenderveld en 
andere plekken in Heerlen mooier maken; 
meer groen en meer speelplekken voor 
kinderen. Ik hoop dat we dat dit jaar 
kunnen realiseren. En ik zou als college 
ook graag andere mensen helpen met 
bijvoorbeeld voedselpakketten en meer 
voedselbanken, omdat veel mensen het nu 
moeilijk hebben om rond te komen.”

Imke, groep 8 
basisschool de Regenboog
“Ik ben voor de tweede keer lid van het college. Ik ga de 
andere leden een beetje op weg helpen. Ik vind het nog 
steeds leuk om te helpen bij de gemeente. Ik wil zorgen 
dat er minder rotzooi op de straat ligt. En ik wil meer 
speelgelegenheid voor kinderen met een beperking en 
wat oudere kinderen. Zeker ook in Hoensbroek. Ik hoop 
dat ik nog dingen in de buurt kan veranderen. En ik hoop 
ook tijdens de dodenherdenking weer een rol te krijgen.”
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Buurt- 
bemiddeling 
bij beginnende 
burenruzies

De gemeente Heerlen start in 
2023 samen met de Heerlense 
woningcorporaties Woon-
punt, Vincio Wonen, Weller, 
Wonen Zuid en Wonen 
 Limburg met bemiddeling bij 
huis-, tuin- en keukenconflic-
ten tussen buren. 

Hierdoor komen conflicten niet 
direct bij politie, justitie of verhuur
ders terecht. Inwoners proberen er 
eerst samen uit te komen onder 
begeleiding van getrainde buurtbe
middelaars. Deze methode start als 
eerste in de drie focusgebieden van 
HeerlenNoord: Vrieheide, Kasteel
buurtHoofdstraatSlakhorst en 
GMS. Vervolgens wordt deze 
uitgebreid naar de andere buurten 
van Heerlen.

Hoe werkt het?
Buurtbemiddeling werkt het beste  
in een vroeg stadium en bij niet te 
ernstige problemen. Hierdoor wordt 
voorkomen dat een (buren)ruzie na 
een jarenlang conflict onnodig 
escaleert. Een inwoner, woningcor
poratie, wijkagent of buurtregisseur 
meldt een casus aan bij de buurtbe
middeling. Vervolgens wordt deze 
casus aan een buurtbemiddelaar 
gekoppeld, die gaat bemiddelen in 
het conflict bij de buren.

Nieuw bos in Meezenbroek ingericht als gedenkbomenbos

Een heel bijzondere 
plek voor bijzondere 
herinneringen

Aan de Govert Flinckstraat in Meezenbroek is op 19 november een 
gedenkbomenbos aange plant. Heerlenaren kunnen in dit nieuwe bos 
een boom adopteren om een speciale gebeurtenis of persoon te 
gedenken. Annick van Meulebrouck en haar broers Auk en Rutger 
adopteerden samen een walnoot en een winterlinde ter nagedachtenis 
van hun ouders.

Lichtpuntje
In het gedenkbomenbos zijn 115 
bomen geplant in de vorm van 
een Keltische bomenhoroscoop. 
In totaal staan er 39 verschillende 
boomsoorten in een cirkel rond 
een open plek. Elke boomsoort 
staat volgens de Keltische bomen- 
horoscoop voor een bepaalde 
periode. Net zoals bij de 
astrologische horoscoop is die 
periode verbonden aan karakter-
eigenschappen. Het jaar eindigt 
met de appelboom; symbool voor 
liefde, vertrouwen en dankbaar-
heid. Met dit lichtpuntje sluiten  
wij 2022 graag af.

Uw tastbare herinneri
ng 

maakt Heerlen weer  

een stukje mooier.

Het gedenkbomenbos is geplant op 
verzoek van heel veel inwoners van de 
stad. Zij hebben behoefte om een plek te 
hebben waar ze een bijzondere gebeurte
nis, zoals een huwelijk, geboorte of het 
overlijden van dierbaren kunnen gedenken.

  5x
voorstellen

Een speciale dag
“Het idee achter het gedenkbomenbos 
sprak ons meteen aan”, vertelt Annick van 
Meulebrouck. “Onze ouders zijn allebei 
na hun overlijden gecremeerd. Er is 
daardoor geen tastbare plek die met hen 
verbonden is waar wij alleen of samen 
naartoe kunnen gaan. Wij voelden dat alle 
drie als een gemis. De plantdag van het 
gedenkbomenbos vindt bovendien op een 
speciale dag plaats, want 19 november is 
de sterfdag van mijn vader. Hij is vijf jaar 
geleden overleden.” 

Annick vervolgt: “Wij hebben voor onze 
vader een walnootboom geadopteerd; 
mijn broer heeft daar mooie herinnerin
gen aan. Voor mijn moeder hebben wij een 
winterlinde uitgekozen; de linde is het 
symbool voor moederlijkheid en die 
betekenis sprak ons erg aan. Wij gaan de 
groei van de bomen volgen. Heel mooi dat 
die groei nu voor altijd met onze ouders 
verbonden is.”

Ook een boom adopteren?
Het adopteren van een boom kost € 75,. 
Meld u aan door een mail te sturen  
naar gedenkbomenbos@heerlen.nl.  
Per Heerlens adres kan maximaal 1 boom 
geadopteerd worden. Na aanmelding 
neemt de gemeente contact met u op.
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Groene getuigen
Op zeven locaties in het 
centrum van Heerlen vertellen 
bijzondere bomen over hun 
ervaringen op die plek. 

Wandel langs de bomen en 
ontdek de verhalen door de 
QR-tegel in de buurt van de boom 
te scannen met uw smartphone! 
Het gaat om bomen op de 
volgende plekken: Bètaplein, 
Bongerd, Promenade, Geerstraat, 
Stadskantoor, Pancratius-plein en 
de Morenhoek. Komt u ook een 
kijkje nemen?

De eerste rondleiding 
langs de verschillende 
projecten in het centrum 
was een succes. De deel-
nemers trotseerden de 
regen en waren enthousiast.

René Habets uit Welten: “De 
veranderingen in het centrum 
zijn gigantisch en komen de 
beleving zeker ten goede. 
Persoonlijk verheug ik me het 
meest op het nieuwe zwem-
bad.” Wilt u ook meer weten 
over hoe we werken aan een 
stadshart waar het aantrekkelijk 
wonen en werken is en dat leuk 
is om te bezoeken? We hebben 
nieuwe data geprikt, waar-
onder vrijdagmiddag 13 januari 
van 15.30 - 17.00 uur. Aanmelden 
kan via heerlen.nl/tour.

Bekijk alle  
evenementen in  
de uitagenda!

heerlenmijnstad.nl

Wat is er te doen?

Op 30 december wordt het  
podium op de smulbar aan de 
Bongerd muzikaal geopend. 

Op die dag vinden er allerlei 
optredens plaats: van een  
bandje en een koor tot een 
singer-songwriter. Zet het alvast 
in uw agenda en luid het nieuwe 
jaar feestelijk in. Kijk vooraf op 
heerlen.nl/centrum voor de 
tijden en het programma. 

Wintertijd
Komen we u dit jaar tegen op 

Wintertijd? Vanaf 15 december  

is er weer heel veel te beleven!  

Dit jaar is er het Lexor Theater  

met diverse optredens van lokale 

artiesten, er zijn gezellige kraampjes, 

hapjes, warme drankjes, een grote 

glijbaan en natuurlijk de welbekende   

schaatsbaan. Bent u met een 

gezellige groep? Dan kunt u ook 

komen curlen! Het hele programma 

vindt u in onze uitagenda! 

Antireclamesticker op uw brievenbus?  
Meld u aan om deze krant ook  
in 2023 te blijven ontvangen!

Heeft u een Ja/Nee sticker, dan ontvangt 
u de krant vanaf 2023 niet meer automa
tisch in uw brievenbus. Wilt u de krant 
toch ontvangen, dan kunt u uw adres of 
mailadres doorgeven. Dan zorgen wij 
ervoor dat u de krant alsnog via de post  
of digitaal ontvangt. Ook bewoners met 
een Nee/Neesticker op de brievenbus 
kunnen zich hiervoor melden. Uw 
adresgegevens worden enkel gebruikt 
voor de verspreiding van de Stadskrant en 
niet voor andere doeleinden. 

Vanaf 2023 ontvangt u de Stadskrant  
dan op de door u gewenste manier. 
Inwoners zonder antireclamesticker 
blijven de Stadskrant automatisch 
ontvangen.

Mail uw gegevens naar  
stadskrant@heerlen.nl, bel  
045 - 560 50 40 of stuur uw 
adresgegevens gratis naar: 
Gemeente Heerlen
t.a.v. Stadskrant
Antwoordnummer 80 
6400 VC Heerlen

Tot in het  
nieuwe jaar!

Rondleiding 
‘Heerlen-Centrum in de Maak’

Vertier op hoogte 
op de Bongerd! 

It’s sweater
weather

Winnaars vrijkaarten  

Chateau Noël

In de vorige editie van de Stadskrant deden wij een 

oproep om foto’s te delen van uw mooiste kerststuk.  

De prachtigste plaatjes hebben wij mogen ontvangen, 

waarvoor onze dank. De drie winnaars van de vrijkaar-

ten zijn Tanja Fox, Sandra Pijls en Sun Lemmens. 

Gefeliciteerd!

Foto: De creatie van Sun Lemmens: “Het treintje met 

sneeuwpoppen rijdt helemaal rondom de boom.’’ 


