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nieuws
Heerlen zoekt de samenwerking op met u!
De gemeente Heerlen wil haar inwoners meer betrekken bij het nemen van besluiten en het maken
van beleid. Bijvoorbeeld bij zaken die bij u in de
buurt spelen. Want wie weet er precies wat er in uw
straat gebeurt? Juist: dat bent u! Daarom willen we
weten waarbij en hoe Heerlenaren willen samenwerken. Om daarachter te komen, trokken we onlangs de buurten in om met inwoners te praten over
burgerbetrokkenheid; van informatie, meepraten,
meebeslissen tot overnemen.

Hoe nu verder?
Met deze -en nog veel meer- informatie is de gemeente
aan de slag. Sommige onderwerpen zijn direct opgepakt. Maar het kan ook zijn dat u er nog niet meteen
iets van merkt. Want, zoals één van de betrokken Heerlenaren opmerkte tijdens een bijeenkomst: “Ik zie nu
al hoe moeilijk het is voor mensen om compromissen
te sluiten en zo tot een gedragen standpunt te komen.
Hoe moeilijk is het wel niet voor de gemeente om beleid
te maken dat voor iedereen aantrekkelijk is?” Wethouder Adriane Keulen antwoordde: “Dat wordt zeker
een flinke uitdaging, maar die gaan we graag aan. We
moeten altijd ten dienste staan van onze inwoners. En
dat betekent niet dat je het iedereen naar de zin kunt
maken. Maar wel dat we streven naar een zorgvuldige
afweging van belangen. En daar hebben we elkaar hard
voor nodig.”
Nu al op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van gemeente Heerlen via www.heerlen.nl/volgons. U kunt
daarbij aangeven over welke onderwerpen u op de
hoogte wilt blijven.

Weetjes...
Het college van B&W
heeft vijf plaatsen aangewezen waar nieuwe
hondenuitrengebieden
worden ingericht. Het
gaat om de volgende
locaties: De Weggebekker, Carisven, CBS-weg,
Meezenbroekweg/
Sint Barbarastraat en
Voskuilenweg.
De meeste gemeentelijke parkeerautomaten
in Heerlen zijn uitgebreid met Tap & Go. Dat
betekent dat u om te
betalen kort uw betaalpas tegen de scanner
op de automaat houdt.
U hoeft geen pincode
in te tikken.

Vraag op tijd je identiteitsbewijs aan!

Wat wil de Heerlenaar zoal?
De gemeente Heerlen onderhoudt contacten met
bewoners en buurtorganisaties via onder meer de
gebiedsregisseurs. Maar samenwerken blijft een
uitdaging en kan altijd beter; wat wil de Heerlenaar?
De gemeente haalde veel waardevolle informatie op
tijdens ontbijtsessies met inwoners, gesprekken met
(buurt)organisaties en instellingen en drie openbare bijeenkomsten verspreid over de stad. Zo bleek
bijvoorbeeld dat de verschillende regelingen voor
bewonersinitiatieven erg verwarrend zijn. Ook willen
mensen graag betrokken worden bij de inrichting
van de openbare ruimte. Verder wil men bij grote
projecten sneller en beter worden geïnformeerd. En
als het gaat over onveiligheid in de wijken, dan zijn
de inwoners de aangewezen persoon om daarover te
adviseren. Belangrijk is ook om na bijvoorbeeld een
inloopavond sneller een terugkoppeling te geven
over de conclusies en het vervolg. Dat hebben we
bij deze gesprekken alvast gedaan. Alle aanwezige
deelnemers hebben een verslag ontvangen.

De vakantietijd breekt weer aan.
Onze tip: Controleer ruim van tevoren of u een nieuw
identiteitsbewijs nodig heeft en maak op tijd een
afspraak in de Publiekshal. Het duurt ongeveer een
week om een nieuwe pas te ontvangen.

Vacature nieuwe burgemeester
Tijdens de vergadering van 26 juni stelt de gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester
vast en overhandigt die vervolgens aan Gouverneur
Theo Bovens. Aan de hand van de profielschets kunnen
kandidaten beoordelen of ze willen solliciteren naar de
functie van burgemeester in Heerlen.
Een vertrouwenscommissie uit de raad voert de
selectiegesprekken met een aantal kandidaten.
En uiteindelijk doet de raad, op voorstel van deze
commissie, een aanbeveling aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De profielschets is vanaf donderdag 27 juni te vinden
op www.heerlen.nl/profielschets.

Maak jij je buurt of werkplek
hartveilig?

Subsidie voor afkoppelen
hemelwater

In Heerlen is een netwerk van
burgerhulpverleners voor hulp
bij hartstilstand. Om die hulp
op peil te houden, zoeken wij
nieuwe vrijwilligers. Je rol als
burgerhulpverlener is heel belangrijk, want je kunt een leven
redden. De eerste 6 minuten na
hartstilstand zijn van levensbelang. Wil je weten wat van je
verwacht wordt? Kijk dan op
www.heerlen.nl/hartveilig.

We krijgen vaker te maken met hittegolven en
hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in
droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien.
Het wordt meer regel dan uitzondering als we niet
ingrijpen. Gemeenten nemen daarom samen met
waterorganisaties allerlei maatregelen om overlast
te voorkomen. Maar wij kunnen het niet alleen oplossen. Alleen met uw hulp maken we het verschil!
Maak uw huis ook waterklaar en koppel het regenwater van het riool af. Hiervoor is een subsidieregeling
beschikbaar. Kijk op www.heerlen.nl/waterklaar voor
de aanvraag, tips en meer informatie.

Wist u al dat u op onze
website www.heerlen.nl
nu ook met ons kunt
chatten? Elke werkdag
van 9.00 tot 12.00 uur
staat ons team voor u
klaar.

Evenementen
Park City Live
29 t/m 30 juni

Alles komt samen op dit
dynamisch openluchtfestival met 3 podia en
maar liefst 60 acts: de
beleving van muziek, het
mysterie van kunst en
cultuur èn aandacht voor
jonge talenten.

Meer nieuws:
www.heerlen.nl

