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Bij de Sjpruut Sjop in Heerlen 
 kunnen (aanstaande) ouders die 
een steuntje in de rug nodig hebben 
terecht voor essentiële babyspullen, 
advies en ondersteuning. En Sjpruut 
is al goed op weg sinds de opening  
in september! In de eerste weken  
hebben ze al een aantal aanstaande 
ouders en gezinnen geholpen om 
hun kinderen een veilige en kansrijke 
start te bieden. Wilt u hier ook aan 
bijdragen? Dat kan! 

Babyspullen
Heeft u mooie, schone en complete baby
spullen over? Dan kunt u deze doneren aan 
de Sjpruut Sjop. Vul het formulier in via 
sjpruut.nl/sjpruut-sjop en dan wordt er 
contact met u opgenomen. 

Heitjes doneren
U kunt ook heitjes doneren via de app van  
’t Heerlens Heitje. Gunt u onze sjpruutjes 
een mooie toekomst? Elk heitje telt! Voor 
slechts 2 heitjes (gelijk aan 2 euro) zijn 
ouders al geholpen met billendoekjes.  
Ga naar heerlen.nl/heitje om de app te 
downloaden.

Bijdragen als vrijwilliger
Ook als vrijwilliger kunt u bijdragen in de 
Sjpruut Sjop. Vindt u het leuk om gastvrouw 
of heer te zijn? Of als Ooievaarsmoeder  
uw ervaring te delen met (aanstaande) 
moeders? Meld u aan via sjpruut.nl/
vrijwilliger-worden. Of plan een kennis
makingsgesprek via ’t Heerlens Heitje,  
dan verdient u 15 heitjes. Bijvoorbeeld  
om te doneren aan de sjop!

Schenken 
aan sjpruutjes!

Bedankt namens 

alle sjpruutjes

De winter in...

“Lief klein 
Sjpruutje, jouw 
leven verdient 
een kansrijke
start”.
Annika Wodzik
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Column van onze burgemeester

Laat ik deze column beginnen met het 
feliciteren van de inwoners van Douve 
Weien omdat ze onlangs verkozen zijn tot 
de beste buurt van Limburg. Geweldig! De 
Douve Weienaren blijken van álle buurten 
in Limburg het meest tevreden over de 
leefbaarheid van hun eigen omgeving, ze 
beoordeelden de wijk met het afgeronde  
rapportcijfer 8,4. Overigens, maar ik ben 
als burgemeester van onze prachtige stad 
natuurlijk absoluut niet objectief, vind ik 
veel meer buurten in Heerlen ontzettend 
mooi. Ik weet dat er op veel plaatsen en  
in veel wijken nog veel dingen beter 
kunnen, maar ik durf toch te zeggen dat 
we de laatste jaren samen met u hard aan 
de weg timmeren om Heerlen stap voor 
stap verder te brengen. Alhoewel dat in 
deze tijd niet altijd makkelijk is; stijgende 
prijzen, de energiecrisis, oorlog in 
Oekraïne, het stikstofprobleem... 

Het motto van deze Stadskrant is ‘De 
Winter in’. Veel Heerlenaren zien de kou 
en de daarbij behorende energierekening 
met angst en beven tegemoet.

In deze Stadskrant brengen wij u uit
gebreid op de hoogte van wat wij als 
gemeente hierin voor u kunnen betekenen 
en wat u zelf kunt doen om de energie
kosten te verlagen. 

Ook wij als gemeente proberen de eindjes 
zo goed mogelijk aan elkaar te knopen, op 
het huishoudboekje te letten zogezegd. 
Onlangs presenteerden wij een sluitende 
begroting voor 2023, verderop kunt u in 
één oogopslag zien hoe wij het geld 
komend jaar gaan verdelen. Zoals u 
inmiddels wellicht van mij weet, probeer 
ik de dingen positief te bekijken. 

Daarom lieve Heerlenaren, we gaan 
inderdaad de winter in. Niemand weet nu 
nog wat die winter precies brengen gaat. 
Geniet daarom van kleine dingen en zorg 
een beetje voor elkaar, dat maakt deze 
moeilijke tijd misschien ietsje draaglijker.

Roel Wever

Colofon 

Uitgave oktober 2022

 www.heerlen.nl
 045 - 560 50 40

 facebook.com/gemeenteheerlen  
Twitter twitter: @gemeenteheerlen

 instagram: Heerlenis

De volgende Stadskrant verschijnt  

in december 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.

Hulp bij  
hoge nood
Om de toegankelijkheid van 
 Heerlen te verbeteren zijn  
we  aangesloten bij de Hoge 
Nood app. Met deze gratis app 
voor op uw mobiele telefoon 
kunt u gemakkelijk en snel  
het dichtstbijzijnde (semi-)
openbare toilet  vinden als de 
nood hoog is. 

We vinden het namelijk belangrijk te 
zorgen voor een toiletvriendelijke 
stad. En we werken dan ook actief 
aan het terugdringen van het tekort 
aan openbare, toegankelijke en 
schone toiletten. 

Niet zo handig met apps? Vraag 
iemand om de kaart voor u te bekij
ken in de app en deze voor u uit te 
printen via hogenood.nl/kaart. 

Aan de  
knoppen!

Een leven zonder laptop, 
tablet of smartphone is voor 
sommigen bijna onmogelijk 
om voor te stellen. Maar de 
ontwikkelingen gaan zo snel, 
dat we af en toe wel eens  
wat hulp kunnen gebruiken 
om ze bij te benen. 

Daarvoor is er de Knoppenwinkel. 
Hier worden uw vragen beantwoord 
over de bediening van uw apparaten 
en digitale zaken. Maar ook voor 
een vrijblijvend aankoopadvies kunt 
u hier terecht. Bijvoorbeeld als u een 
tablet wil kopen, maar niet weet 
welke. De service is gratis en voor 
iedereen toegankelijk tijdens de 
openingsuren:
• Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur in 

het Schunck Glaspaleis en van 
10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek  
Heerlerheide.

• Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
in Bibliotheek Hoensbroek.

Nieuw systeem 
voor toegang 
voetgangers-
gebied 
Vanaf 14 november controle-
ren digitale camera’s wie het 
voetgangersgebied in het cen-
trum van Heerlen inrijdt. Dit 
gebied is autoluw en toegang 
voor gemotoriseerd verkeer is 
alleen tussen 7.30 en 12.00 uur 
mogelijk. Na het inrijden bui-
ten de venstertijden, zonder 
ontheffing, volgt een boete 
voor de eigenaar van het voer-
tuig.

Ontheffing aanvragen
Bestuurders van voertuigen die 
buiten deze tijden willen inrijden, 
kunnen een ontheffing aanvragen via 
parkeren.heerlen.nl. Met de onthef
fing is het ook mogelijk om het deel 
van het Pancratiusplein in te rijden, 
dat is afgesloten met automatische 
zakpalen.

Voor meer informatie over het nieuwe 
systeem of de ontheffing kunt u 
terecht in ons Stadskantoor (Geleen 
straat 25) op 1, 8 en 15 november 
tussen 8.30 en 17.30 uur. Of kijk op 
heerlen.nl/ontheffing-inrijden-
voetgangersgebied.

Vallende 
bladeren 
Na een warme zomer genieten  
we nu van de prachtige herfst-
kleuren. Daar horen vallende 
 bladeren bij. Van oktober tot en 
met december staan er bladkorven 
in straten met veel bladoverlast 
van gemeentebomen. 

De gemeente leegt de bladkorven regel
matig en zet extra veegwagens in. Losse 
bladeren kunt u in deze korven kwijt. 
Snoei en ander tuinafval hoort hier niet 
in thuis. Dit zorgt namelijk voor problemen 
bij de lediging en verdere verwerking. 
Snoei en ander tuinafval kunt u in uw 
gftcontainer aanbieden aan Rd4 of zelf 
wegbrengen naar het milieupark. Het 
aanbieden van snoei en tuinafval is altijd 
gratis. We proberen om voor het einde van 
het jaar alle bladeren op te ruimen, maar 
we zijn daarbij afhankelijk van het weer. 

Let op!
Geen paaltjes maar

Boete voor

Controle

Leisure Lane  
wordt  
Parkstadroute

De ‘Parkstadroute’ is de nieuwe naam 
voor de recreatieve fiets en wandelroute 
door Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, 
Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld.  
De route van zo’n 34 kilometer laat zien 
wat de regio te bieden heeft en knoopt tal 
van bijzondere bezienswaardigheden, 
culturele pareltjes en natuurschoon aan 
elkaar.

De aanleg van de route is al gestart.  
De komende weken worden de delen in 
Beekdaelen en aan de Heideveldweg 
aangelegd. Later in het najaar start ook de 
bouw van de fietsbruggen in Heerlen en 
Landgraaf. De overige delen zijn in 2023 
aan de beurt.

Nog even en dan 
ben ik weer in het 
land. En ik kom 
natuurlijk ook 
naar Heerlen. 

Wanneer? 
Hou heerlenmijnstad.nl 
in de gaten!

praktisch

Belangrijke opmerkingen en verbeterpunten die  
uit de inzendingen naar voren kwamen zijn:
1 Wat fijn om weer informatie in de brievenbus te 

ontvangen om zo op de hoogte te blijven.
2 De Stadskrant mag op minder dik papier gedrukt 

worden.
3 Besteed meer aandacht aan de diverse stadsdelen  

buiten het centrum.
4 Deel nieuws voor jong én oud.
5 Bied mensen met antireclamesticker de mogelijkheid 

om de krant digitaal te ontvangen.

En wat we vooral ook veel te horen  
kregen was: ga zo door!

Uiteraard zijn wij meteen aan de slag gegaan met jullie 
opmerkingen. In deze editie leest u een uitgebreid artikel 
over HeerlenNoord, kunt u kaartjes winnen voor een 
gezellige brocante kerstmarkt in Hoensbroek én komt 
Douve Weien (beste buurt van Limburg) uitgebreid naar 
voren. De gemeenteraad beslist bij de begrotingsvergade
ring van november of de Stadskrant ook in 2023 weer op 
uw deurmat valt. Bij een positief besluit gaan wij meteen 
met het papier en de verspreiding in 2023 aan de slag. In 
de editie van december vertellen we u precies hoe u de 
krant in 2023 ontvangt.  

Winnaars jaarkaarten Thermenmuseum
Als dank voor deelname aan de enquête mochten wij 
2 x 4 jaarkaarten verloten van het Thermenmuseum 
onder de deelnemers van de enquête. Yvonne Frolichs 
Ritzen uit Heerlerheide, een van de winnaars, is erg blij 
met haar prijs. Haar reactie leest u hieronder.
Ook Pieter Daleboudt won vier jaarkaarten. En dankzij 
een mooi gebaar van Yvonne, die besloot 2 van de  
4 kaarten aan een volgende winnaar te geven, konden  
we een derde persoon verrassen met een prijs: Eline 
Dabekaussen. Gefeliciteerd allemaal en veel  
mooie bezoeken gewenst!

“Ik vind het erg bijzonder om het Thermenmuseum weer te gaan 

bezoeken. Het is alweer bijna 50 jaar geleden dat mijn leraar 

Latijn onze klas op pad stuurde om handtekeningen te gaan 

verzamelen voor de opening van het museum. Dat was een klus, 

want het besef van dit bijzondere erfgoed leefde in die tijd nog 

niet zo. Extra fijn dus dat de Thermen sinds de opening een mooi 

middelpunt in onze gemeente zijn.’’ Yvonne

Bedankt voor de  
enorme waardering 
van de Stadskrant!
In de vorige editie vroegen wij naar uw mening over de Stadskrant. We ontvingen vele 
reacties en daar zijn wij u erg dankbaar voor! Een overweldigende 88% gaf aan de 
Stadskrant te willen blijven ontvangen en het gemiddelde cijfer dat jullie de krant geven is 
een 7,7. Ook gaf ruim 60% aan (bijna) alle artikelen van de krant te lezen. 

Als de nood hoog is...
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Begroting 2023
In één oogopslag 

Wat betaal ik in 2023 als burger (gemiddeld)? 

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Onroerendezaakbelasting€ 342,53€ 311,85

€ 189,78

Uitgaven  

WMO 72,8
Bijstandsuitkeringen 71,2
Ondersteuning (overhead) 68,9
Jeugd 52,0
Werkgelegenheid 37,7
Onderwijs 22,0
Riool, afval en milieubeheer 20,8
Cultuur 15,7
Wegen, straten en pleinen 14,5
Sport 8,3
Historische gebouwen 7,5
Groen 7,4
Veiligheid 7,4
Crisisbeheer 7,0
Stedelijke ontwikkeling 6,4
Economie 6,2
Volksgezondheid 6,0
Welzijn 5,2
Regionale samenwerking 5,2
Paspoorten, rijbewijzen, vergunningen 3,5
Centrum 3,4
Toerisme 1,1
Begraafplaatsen 0,8
Buurtgericht werken 0,8
Ouderenbeleid 0,3
Wonen 0,2
Totaal *452,3

*Bedragen in miljoen

Inkomsten 
Bijdragen van het Rijk 362,8
Onroerende zaakbelasting 26,8
Afvalstoffenheffing 12,6
Rioolheffing 9,4
Huren 4,1
Leges en lokale heffingen 3,9
Reserves 3,7
Rente en dividenden 2,0
Overige inkomsten 27,1
Totaal *452,3

Investeringen in 2023
Scholen 25,6
Centrum 8,0
Sport 6,2
Infrastructuur 5,8
Riolering 5,5
Automatisering 1,9
Openbare ruimte  1,5
Gemeentelijke gebouwen 0,9
Groen en speelvoorzieningen 0,8
Cultuur 0,3
Veiligheid 0,1
Totaal  *56,7

In dit overzicht kunt u snel zien 
waaraan we in 2023 het geld gaan 
besteden. Een groot deel van ons 
geld geven we uit aan mensen die 
kwetsbaar zijn en recht hebben 
op onder steuning. Maar er is ook 
ruimte voor investeringen. Die 
zijn immers nodig om op de lange 
termijn te zorgen voor een fijne en 
leefbare stad voor alle Heerlenaren.

Ook voor inkomens boven minimumniveau!

Elektriciteit en gas nemen een flinke hap uit uw maandelijkse budget. Zeker nu. Veel 
huishoudens hebben moeite om de energierekening te betalen en zijn op zoek naar 
manieren om hierop te besparen. Heerlen wil niet wachten op de maatregelen van de 
overheid. We willen onze inwoners nu al helpen. We gaan samen met u aan de slag. We 
bieden ondersteunende maatregelen voor inwoners met een inkomen tot 130% van het 
sociaal minimum, maar helpen ook alle inwoners met gratis advies en tips om zelf te 
besparen.

Ondersteunende maatregelen

Inkomensnorm voor energietoeslag verhoogd
De gemeente gaat aan de groep inkomens tussen 120% 
en 130% van de bijstandsnorm ook de energietoeslag  
van 800 euro uitkeren. En dat geldt nu ook voor 
 studenten. Voorwaarde is wel dat de student beschikt 
over een zelfstandige woonruimte en een eigen energie
contract op naam heeft. Heeft u eerder een aanvraag 
energie toeslag ingediend en is deze afgewezen omdat 
uw inkomen te hoog was? Dan krijgt u automatisch een 
herzieningsbesluit als u aan de nieuwe voorwaarden 
voldoet. Dit geldt ook voor studenten. Opnieuw aan
vragen is dus niet nodig. Heeft u nog niet eerder een 
aanvraag ingediend? Dan kunt u de toeslag tot 1 juli 2023 
aanvragen via het aanvraagformulier voor de energie
toeslag op onze website heerlen.nl/energietoeslag, 
telefonisch via 045  560 50 40 of bij de balie van ons 
kantoor aan het Maanplein 88.

Vergoeding vanuit individuele  
bijzondere bijstand
Is de energietoeslag vanwege de gestegen kosten  
onvoldoende om de energierekening te betalen? Of  
komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?  
Dan kunt u mogelijk wel vanuit de bijzondere bijstand 
een vergoeding voor de hoge energiekosten ontvangen. 
Hiervoor zijn de regels aangepast en is de inkomensgrens 
opgetrokken. Aanvragen kan via het aanvraagformulier 
op onze website heerlen.nl/bijzondere-bijstand, 
telefonisch via 045  560 50 40 of bij de balie van ons 
kantoor aan het Maanplein 88.

Gratis advies en € 250,- voor energie-
besparende producten.
Daarnaast bieden we alle inwoners die ook recht  
hebben op de energietoeslag een eenmalig tegoed van  
€ 250, aan. De inwoners die hiervoor in aanmerking 
komen krijgen voor eind november een brief van de 
gemeente met alle informatie over deze regeling.  
Met deze regeling kunt u gratis een energiebespaarcoach 
inschakelen en  energie besparende producten kopen bij 
aangesloten bouwmarkten of de WoonWijzerWinkel. U 
krijgt het bedrag via de Parkstad Energieknipapp. Niet 
digitaal vaardige mensen kunnen contact opnemen met 
de WoonWijzerWinkel via het telefoonnummer in uw 
persoonlijke brief. 

U staat er niet alleen voor!
Via de VoorzieningenWijzer komt u precies te weten 
welke toeslagen en/of regelingen er voor u gelden. 
Tijdens een gratis adviesgesprek wordt samen met  
u bekeken waar u recht op heeft. Zo weet u zeker  
dat u niets mis loopt. En dat geeft rust! Kijk op  
datgeldtvoormij.nl/organisatie/heerlen en  
maak een afspraak voor een adviesgesprek. 

Ga net als Carl direct aan de slag met de bespaartips: 

“Ik woon in een huurwoning en de 
muren zijn niet goed geïsoleerd. 
Vanwege de stijgende energie prijzen 
heb ik een paar tientjes geïnvesteerd 
in radiatorfolie. Na het aanbrengen 
merkte ik al direct het verschil, mijn 
woonkamer wordt veel sneller warm. 
Had ik dit maar eerder gedaan!”

Carl

Van goed  

advies krij g   

  je energie!

Besparen op stroom
Ongeveer 37 procent van uw energierekening gaat 
naar stroomverbruik. Daar kan u flink op besparen, 
bijvoorbeeld door uw apparaten slim en zuinig te 
gebruiken. Hoe doet u dit?
•  Is uw koelkast of vriezer minimaal 10 jaar oud?  

Nieuwe modellen hebben een zuiniger energielabel;
•  Draai uw (vaat)was op een eco-programma en vermijd  

de droger zoveel mogelijk.
•  Gebruik een contactdoos met een schakelaar om 

stroomverbruik in stand-by stand te voorkomen.
•  Gebruik ledlampen, deze verbruiken tot wel 90% minder  

dan gloeilampen.

Besparen op gas
Ruim de helft van uw gasverbruik gaat naar het 
verwarmen van uw woning. De rest gaat vooral naar 
warm water, met name douchen. Koken kost relatief 
weinig gas. Hoe bespaart u hier zoveel mogelijk op?
•  Verwarm alleen ruimtes in huis waar u veel bent,  

alleen wanneer u thuis bent.
•  Zet de thermostaat minimaal één uur voordat u gaat  

slapen op 15 graden.
•  Ventileer goed overdag om vocht te voorkomen.  

Droge lucht verwarmt sneller dan vochtige lucht.
•  Houd gordijnen en rolluiken in de avond zoveel mogelijk 

gesloten zodat er minder warmte verloren gaat.
•  Zet een timer van 5 minuten als u gaat douchen en  

gebruik een waterbesparende douchekop.
•  Zet uw cv-ketel op ecostand en stel de cv-temperatuur  

in op 60 graden. Bekijk hoe via zetmop60.nl.

Betaalbare bespaarmiddelen
Woont u in een huurhuis of hebt u een beperkt budget 
om verbeteringen in huis door te voeren? Met een 
aantal betaalbare middelen kunt u al veel besparen. 
U kiest wat er bij u past. Denk aan:
•  Radiatorfolie tussen uw buitenmuur en radiator om  

minder warmte te verliezen via muren.
•  Tochtstrips en -borstels op uw brievenbus en deuren  

om de koude lucht buiten te houden.
•  Waterbesparende douchekop en mondstuk voor op  

uw kranen om water én gas te besparen.
•  Een infraroodpaneel is ideaal om plaatselijk te verwarmen  

en veel zuiniger dan een elektrisch kacheltje.
•  Kozijnfolie om de isolerende functie van uw ramen te 

verbeteren.

Meteen 
aan de slag 
met deze 
bespaartips!

Gratis woonscan voor bespaartips
De WoonWijzerWinkel heeft een handige woonscan 
ontwikkeld. Hiermee krijgt u via enkele vragen over uw 
woning inzicht in maatregelen die u kunt nemen om uw 
huis verder te verduurzamen. En daarmee kunt u veel 
energie en dus kosten besparen. De gratis woningscan 
kunt u doen via woningscan.woonwijzerwinkel.nl. 
Wilt u gericht advies over uw woning? Bel met de 
WoonWijzerWinkel Limburg via tel. 045  747 00 51.  
Of loop er even binnen: Roda JC Ring 61 in Kerkrade  
(boven de ToyChamp in het Parkstad Limburg Stadion, 
ingang links van het Fletcher hotel). De WoonWijzer
Winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 
18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Ondernemers
De rijksoverheid werkt aan een regeling  
om energieintensieve MKB’ers tegemoet te 
komen. Zodra de voorwaarden duidelijk zijn,  
melden wij dit op onze website:  
heerlen.nl/ondernemershuis.

Kruip lekker 

dicht bij elkaar

*Bedragen in miljoen

*Bedragen in miljoen

Hulp bij het  
besparen  
op uw 
energie- 
kosten
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speerpunten  
van het college

Roel Wever 
Burgemeester 
In deze lastige tijd staan ook in Heerlen veiligheid en leefbaar
heid onder druk. Corona, de oorlog in Oekraïne, opvangcrisis  
en stijgende (energie)prijzen. Juist nu is het belangrijk met 
elkaar verbonden te blijven. Veiligheid is een basisbehoefte  
en krijgt daarom prioriteit in de begroting en het meerjarig 
beleidsplan. De komende jaren blijven we fors investeren in 
veilige en leefbare wijken. Maar ook in de aanpak van crimi
naliteit en ondermijning. We gaan extra Boa’s aannemen en  
ik blijf mij inzetten voor meer politiecapaciteit! Tegelijkertijd 
doe ik een beroep op u, want veiligheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid!

Marco Peters
Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Ruimtelijke 
Ordening en Ouderenbeleid
We werken deze periode hard om de directe leefom
geving van onze inwoners te verbeteren. In de hele  
stad, en zeker ook in de buurten en wijken. Meer groen, 
beter groenonderhoud en goede voorzieningen. Het moet 
veel beter. En dus is er nog heel wat te doen. Ook willen 
we goede bouwplannen en projecten actief stimuleren en 
mogelijk maken. Zorgen dat er meer wordt gebouwd in 
onze stad. Dat is hard nodig, omdat we een tekort aan 
goede woningen hebben. En er is voldoende interesse 
voor. Aan ons de taak om die kansen te verzilveren voor 
onze stad!

Peter van Zutphen 
Jeugd en Armoedebestrijding, 
Welzijn en Zorg
Heerlen heeft de afgelopen jaren óók op sociaal gebied 
belangrijke stappen vooruit gezet. Onze aanpak van 
dakloosheid is daarvan een goed voorbeeld. Maar we  
zijn er nog lang niet. Problemen rond armoede en gezond
heid leiden er vaak toe dat het goed opgroeien van onze 
kinderen onder druk staat. En die cirkel moeten we door
breken. Samen met andere verantwoordelijke instellingen 
en overheden. Maar vooral samen met onze inwoners.  
Het verbeteren van de kansen van onze kinderen is voor  
mij in deze collegeperiode een heel belangrijke opgave  
om aan te werken.

Martin de Beer 
Economie en Arbeidsmarkt, Financiën en Sport, 
Duurzaamheid, Heerlen-Noord
Het zijn onzekere tijden voor onze inwoners en onder
nemers. Er zijn veel zorgen over de gevolgen van de 
energieprijzen en de dalende koopkracht. Bedrijven 
kampen bovendien met personeelstekorten. Tegelijker
tijd hebben nog steeds relatief veel mensen in onze  
stad geen werk. We zetten daarom nog steviger in op het 
begeleiden en opleiden van mensen. Bijvoorbeeld via de 
Bovengrondse Vakschool in HeerlenNoord. De aanpak 
van HeerlenNoord is de grootste opgave voor de stad. 
Daar werken we aan gelijke kansen voor alle inwoners. 
Werk en bestaanszekerheid is daarbij belangrijk. Maar 
ook talentontwikkeling, gezondheid en een veilige en 
prettige leefomgeving.

Jordy Clemens
Onderwijs, Cultuur, Erfgoed en Centrumontwikkeling
Gelijke kansen voor kinderen betekent alles voor de toekomst van Heerlen. 
Daar gaan we keihard aan werken. Onder andere door gezinnen op zoveel 
mogelijk manieren te ondersteunen, maar ook door schooldagen te ver
rijken met extra sport, cultuur, erfgoed en gezond eten. Heerlen wordt de 
komende jaren nog mooier, leuker en gezelliger. Met een openbare ruimte 
waarin mensen graag willen verblijven; veel groen, water en een flinke 
scheut speelsheid. Onder andere op de Promenade gaan we daar al snel mee 
aan de slag. Nog meer mensen in de stad, nog meer gezellige evenementen 
en samen trots op Heerlen!

Casper Gelderblom 
Wonen, Milieu en Circulariteit, 
Dienstverlening en Vastgoed
De energiecrisis laat zien dat afhankelijk
heid van gas en olie een grote bedreiging is 
voor zowel natuur als samenleving. Door 
de hoge energierekening moeten steeds 
meer Heerlenaren kiezen tussen koken  
of stoken. Onacceptabel, dat vereist actie. 
Op korte termijn verzachten we de pijn met 
de energietoeslag en energiebesparende 
maatregelen. De komende jaren zetten we 
in op een dubbele structurele oplossing: 
verduurzaming van de Heerlense woning
voorraad en van onze energiehuishouding. 
Door woningen goed te isoleren en lokaal 
duurzame energie op te wekken houden 
we de energierekening betaalbaar, de 
woonkamertemperatuur leefbaar, en onze 
CO2voetafdruk beheersbaar. Zo buigen  
we energie armoede om naar energierecht
vaardigheid.

 6x
aanpakken

wel en weetjes

Kwikstart-app  
beschikbaar  
voor jongeren  
uit Heerlen
Wanneer jongeren 18 worden, 
komt er ineens veel op ze af.  
Vanaf deze leeftijd zijn er heel 
wat zaken die ze nu zelf  moeten 
regelen. 

Zorgverzekering, school, werk en 
 misschien zelfs een eigen kamer of 
woning. Om jongeren hierbij te helpen,  
is Kwikstart ontwikkeld. Ook voor 
ouders is dit een handige app om in
zichtelijk te krijgen welke verplichtingen 
ze wel of niet hebben met betrekking tot 
hun kinderen. Meer lezen of de app 
downloaden? Ga naar Kwikstart.nl.

Beste Artiest 
van Heerlen!
Norah Rhodes, een aan-
stormend talent en pas  
16 jaar oud, is de winnares  
van de talentenjacht ‘Beste 
Artiest van Heerlen 2022’. 

Heerlenaren konden zich afgelopen 
zomer opgeven bij Schunck voor 
deze wedstrijd. De prijs werd 
uitgereikt tijdens de open dag in 
september. Samen met deze titel 
wint Norah een opname in de 
Schunck Studio én een 100minuten
kaart voor muziek en danslessen. 
Haar eigen nummer, genaamd  
‘Fly Away’, vindt u op YouTube.

Fietsend  
de winter door
De koude en donkere dagen 
komen er weer aan. Neemt  
u regelmatig de fiets? Dan is  
het belangrijk om goed 
voorbereid op pad te gaan.  
Met de posifiets-check fietst  
u veilig de winter door! 

Op donderdag 10 november vindt u  
het promotieteam van Posifiets in 
het centrum van Heerlen van 16.00 
tot 19.00 uur. De promotors fietsen 
door de stad met hun verlichte bak 
fiets. Hierbij delen ze fietsverlichting, 
zadelhoesjes en fietschecklabels uit 
waarmee u zelf uw fiets kunt 
controleren.

Meer informatie en tips over  
veilig fietsen vindt u op 
maakdebeweging.nl.

Heerlen-
Centrum 
is in de maak: 
ontdek het zelf!
Er wordt hard gewerkt om van het 
centrum een aantrekkelijke plek te 
maken om te wonen, te werken en 
te bezoeken. Wilt u graag meer 
weten over al die plannen en pro-
jecten? Ga met  
ons mee, dan leiden we u rond. 
Meld u aan voor een projecten-
tour: de eerste vindt plaats op 
zaterdag 19 november van  
10.00 - 11.30 uur.  

Op heerlen.nl/tour vindt u  
meer informatie en de link om u 
aan te melden. 

Tijdens de wandeling hoort u 
onder andere over de nieuwe 
musea, het nieuwe poppodium  
en het nieuwe stadskantoor.  
Maar ook over tal van projecten  
in voorbereiding en uitvoering.  
Zo worden leegstaande kantoren 
en winkels afgebroken of  
omgebouwd tot woningen.  
En wordt het stadshart groener 
en duurzamer. 

heerlen.nl/centrum

Vlieg 

snel naar 

het liedje!
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Word wegwijs in 

het centrum

Met de nieuwe bewegwijzerings

borden in HeerlenCentrum vindt u 

gemakkelijk uw weg. Dat was hard 

nodig, want de oude bordjes waren 

niet meer actueel. De nieuwe 

bordjes hebben nu dezelfde stijl  

als die in het Maankwartier. 

“Aan ons de taak 
om kansen te 
verzilveren voor 
onze stad!”
Marco Peters
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Zuyd Hogeschool 
wil graag naar hartje 
Heerlen 

Van den Heuvel - de Kruijf

Proficiat 
aan alle 
diamanten 
paren!
Op vrijdag 21 oktober vierden  
we het Diamantenfeest in  
Heerlen speciaal voor echt- 
paren die 60, 65 of 70 jaar 
 getrouwd zijn. 

Het was een feestelijke middag met 
muziek, verhalen en herinneringen.  
En dat deze koppels mooie herin
neringen hebben, werd al duidelijk  
uit de mooie foto’s die we mochten 
ontvangen na het uitsturen van  
de uitnodiging. Zoals meneer en 
mevrouw Van den Heuvelde Kruijf 
die nog steeds prachtig uitzien samen. 
Net als meneer en mevrouw Hoppe
ner Helmich die na 60 jaar huwelijk 
samen heerlijk genieten van een ijsje.

Höppener-Helmich

Zuyd Hogeschool heeft voor  
de nieuwe huisvesting haar oog 
laten vallen op een deel van de 
Promenade. 

Het gaat om het blok tussen de Promenade, 
Saroleastraat, Honigmannstraat en de 
Geleenstraat. De huidige locatie van  
Zuyd Hogeschool op Nieuw Eyckholt is te 
ruim. In de zoektocht naar een geschikte 
locatie in het centrum komt Promenade I 
als meest geschikte locatie uit de bus.  
Alle bijbehorende voorzieningen liggen  
in de buurt: openbaar vervoer, culturele 
instellingen, horeca en groen.

Locatie Zuyd 

gaat erop vooruit!
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Kim Hooiveld noemt het toekomst-
plan krachtig. Ze gelooft vooral 
in verbinden. “Het is een mode-
woord, maar het werkt wel.” 

Hoe ben jij betrokken bij 
 Heerlen-Noord?
Ik woon er en werk mee aan de Buurtuin 
Vrieheide. Ik ken de mentale druk van 
armoede. Toen ik mijn eerste moestuintje 
kreeg, had ik 40 euro per week te besteden. 
Niet genoeg voor een muziek en kunst
fan om een expositie of concert mee te 
bezoeken. Ik ben daarom zelf in de tuin 
optredens, minifestivalletjes en buurt
lunches met livemuziek of poëzie gaan 
organiseren. Verbinden hè. Buurt
bewoners noemen de tuin verrijkend.

In het toekomstplan staan de 
vijf leefgebieden leren, werken, 
gezondheid, wonen en veiligheid 
centraal. Waar ligt het grootste 
pijnpunt volgens jou?
Ik denk dat alle leefgebieden verweven 
zijn. Dat maakt het plan ook zo krachtig. 
Maar, aan de basis staan voor mij goed 
wonen en genoeg eten. Als dat er niet is, 
kun je niet werken of leren. 

Hoe zou jij dit aanpakken?
In de handen spugen en doorpakken.  
Dat gebeurt ook. Op het Broeklandcollege 
werk ik mee aan een project dat leerlingen 
van 4 vmbo bij het toekomstplan betrekt. 

Toekomstplan Heerlen-Noord

Heerlen heeft het toekomstplan voor het Nationaal Programma  
Heerlen-Noord klaar. Op 30 september trok een bus Heerlenaren naar 
Den Haag om dit plan te overhandigen aan minister Hugo de Jonge. 
Kim Hooiveld en Ricardo Cardogan waren erbij en grepen de kans  
om de minister te vertellen over hoe zij nu al het tij keren.

Een inspirerend dagje Den Haag 

Ricardo Cadogan van het plat-
form VIBES nam ook deel aan  
de Heerlense missie in Den Haag. 
Hij kijkt terug op een productief 
dagje: “De minister heeft gezien 
dat het voor ons menens is om 
iets voor de jeugd in Heerlen te 
betekenen. En dat we daar een 
goed en breed gedragen plan 
voor hebben.”

Welke rol speelt Platform  
VIBES binnen het programma?
Wij willen creatief talent naar een volgend 
niveau begeleiden. Nu blijven talenten  
in onze regio vaak onzichtbaar, omdat er 
van hieruit weinig aansluiting is op de 
Nederlandse markt. Het VIBESteam 
maakt deel uit van netwerken in de 
wereld van mode, fotografie, muziek, 
dans, noem maar op. Wij kunnen mensen 
aan elkaar verbinden.

Hoe ben je op dit idee gekomen?
Ik ben in de Amsterdamse Bijlmer 
opgegroeid en heb daar dicht bij het 
creatieve label SMIB Worldwide gewerkt. 
Toen ik vanwege de liefde naar Heerlen 
verhuisde, dacht ik ‘wat zij doen, kunnen 
wij ook.’ Hier leeft minstens zo veel talent 

Goede VIBES

Negativiteit bestrijden met positiviteit

“Wat zij doen,  
kunnen wij ook. 
Hier leeft minstens 
zo veel talent als  
in de Randstad.”
Ricardo Cadogan

Zij zijn de jongeren waar het over gaat en 
denken zelf mee over hun toekomst. Dat 
is de enige manier om jongeren aan 
boord te krijgen.

Wat maakt jou trots op je wijk?
De veerkracht van inwoners om nega
tiviteit te bestrijden met positiviteit. 

Hoe kijk jij naar de toekomst  
van Heerlen-Noord?
Hoopvol. Het toekomstplan verbindt 
initiatieven, mensen, organisaties.  
Dat merkte je ook in de bus. Het waren 
niet de bewoners en de politiek die naar 
Den Haag reden. We vormden één club. 

Denk je dat iedereen in 
 Heerlen-Noord zich vertegen-
woordigd voelt?
Nee. We moeten meer mensen over
tuigen om mee te doen. Veel mensen  
zijn sceptisch. Jarenlang hebben zij voor 
meer betrokkenheid gestreden, zonder 
resultaat. Nu is het zover en kunnen we 
echt zelf onze stempel drukken op de 
toekomst van onze wijk. Daarbij hebben 
we ook iedereen nodig om de boel de 
komende 25 jaar scherp te houden. 

Wat zou jij willen meegeven  
aan andere inwoners van 
 Heerlen-Noord?
We moeten het samen doen. En samen  
is heel Heerlen.

als in de Randstad. Als je de mensen 
daar kent, is het niet zo moeilijk om de 
talenten van hier daaraan te linken.

Wat kan Heerlen van  
VIBES verwachten?
Heel veel. Dat hebben we gemerkt  
tijdens de opnames van de documentaire 
‘De andere kant van het spoor’, waaraan 
wij hebben meegewerkt. Een jonge DJ  
die wij op Herle hebben ontmoet, heeft 
onlangs haar eerste set in Paradiso 
gedraaid. Een Heerlense breakdancer 
traint nu met een danser die op hoog 
niveau werkt. We hebben fantastische 
fotografen leren kennen, rappers, street 
art kunstenaars noem maar op. En dan 
zijn we nèt pas bezig. Hier liggen zoveel 
creatieve kansen.

Hoe belangrijk is aandacht  
voor cultuur en creativiteit in  
het programma Heerlen-Noord?
Aandacht voor cultuur hoort bij de 
ontwikkeling van kinderen. Het zegt  
iets over waar je vandaan komt en met 
wie je je verbonden voelt. Zonder die 
 verbinding is er geen toekomst.

“In de handen  
spugen en  
doorpakken.”
Kim Hooiveld

11
De achtergrond van het 
Programma Heerlen-Noord

Wie in Heerlen-Noord opgroeit, 
heeft niet dezelfde kansen als in 
de rest van Nederland. Het is in 
Heerlen-Noord moeilijker om 
gezond op te groeien, goede 
onderwijsresultaten te boeken  
en een goede woning of goed 
betaalde baan te vinden. Er is 
echter ook veel om trots op zijn. 
Met het Programma Heerlen-
Noord dat gedragen wordt door 
bewoners, scholen, woning-
corporaties, gemeente, Rijk, 
zorgverzekeraar, GGD, onder-
nemers en maatschappelijke 
organisaties willen we het tij 
keren. 25 jaar trekken we uit om 
de kwaliteiten te versterken en 
problemen op te lossen. Zodat  
het voor toekomstige generaties 
niet meer uitmaakt of ze in 
Heerlen-Noord of elders in het 
land opgroeien.

De gemeente Heerlen is erg blij met 
de keuze. Sommige panden in het 
blok staan al geruime tijd leeg. Wij 
zien de nieuwe bestemming als een 
kans om dit gebied weer de kwaliteit 
te geven die het verdient. De komst 
van Zuyd Hogeschool met verschil
lende studierichtingen, studenten, 
medewerkers en onderzoekers geeft 
heel wat reuring in het centrum. Hoe 
een en ander er precies gaat uitzien, 
wordt nu verder uitgewerkt.
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Open Dagen 
Smart Services 
Campus 
7 + 8 dec  

Bent u nieuwsgierig naar de nieuwste 
digitale technologieën en virtuele 
werelden? Dan bent u van harte 
welkom tijdens de Open Dagen  
van de Brightlands Smart Services 
Campus. Voor ondernemers op 
woensdag 7 december van 10.00  
tot 15.00 uur. En voor inwoners op 
donderdag 8 december van 16.00 
tot 21.00 uur. Voor meer informatie 
en het hele programma kijk op 
brightlands.com/brightlands- 
smart-services-campus.

Bekijk alle  
evenementen in  
de uitagenda!

heerlenmijnstad.nl

Dutch 
Mountain 
Film Festival
1 t/m 6 nov

Inspirerende verhalen van de  
bergen in films, exposities, literatuur, 
meetups en buiten sport. Het Dutch 
Mountain Film Festival is als altijd 
afwisselend en verrassend. Dit jaar 
weer een vol programma van 1 t/m 6 
november. Bekijk uw opties op  
dmff.eu. Welke route neemt u?

Chateau Noël 
19 + 20 nov

Op zaterdag 19 november van 14.00 tot 19.00 uur en op zondag 
20 november van 11.00 tot 16.00 uur is er een sfeervolle brocante- 
en antiekmarkt bij Kasteel Hoensbroek. Wilt u kerstsfeer opdoen 
in een vorstelijke omgeving én op zoek gaan naar de mooiste    
brocante- en antiekvondsten? Dan is dit evenement zeker een  
bezoekje waard! De entree is € 5,- per persoon. 

Op donderdag 10 november 
wordt het nieuwe carnavals-
seizoen feestelijk ingeluid 
op het Burgemeester van 
Grunsvenplein. Vanaf 18.00 
uur gaat het terrein open en 
vieren we de vasteloavend 
met een megaprogramma 
aan Limburgse artiesten. 
Maar ook overdag is er al 
veel te beleven met Aod 
òp Nuj ON TOUR. Bekijk het 
volledige programma op 
aodopnuj.nl. Entree is gratis.

Aod òp Nuj 
10 nov

Het gerucht gaat 
dat de kerstman 
ook een bezoekje
brengt aan het 

kasteel !

Gezellig  
opwarmen!

Wintertijd
8 dec t/m 8 jan

Komt u ook gezellig 

opwarmen met een warme 

chocomel tijdens Wintertijd?  

Hét winterevenement van 

Heerlen vindt dit jaar plaats 

van 8 december 2022 t/m 8 

januari 2023. Er is voor jong 

en oud genoeg te beleven 

met de 600 m2 grote 

(overdekte) schaatsbaan, de 

ijsglijbaan, een curlingbaan 

en vele andere winterse 

activiteiten. 

Wilt u kans maken op twee vrijkaartjes voor Chateau Noël?  Stuur een foto van uw 
favoriete kerststuk of -decoratie! Dit kan per post naar Gemeente Heerlen t.a.v. Stadskrant, 
Antwoordnummer 80, 6400 VC Heerlen (gratis), met vermelding van uw gegevens of per mail  via stadskrant@heerlen.nl. De drie winnaars krijgen uiterlijk  15 november een bericht van ons. 

Wat is er te doen?


