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Een goed begin is het halve werk!
In Mariarade is het jaar 2012 goed begonnen!
De Nieuwjaarstref die op 8 januari in het gemeenschapshuis plaatsvond was druk en gezellig. Een pluim voor de
organisatie die dit jaar in handen was van CV Blauw-Wit.
Samen met Buurtgericht Werken werd een mooi feestje
neergezet.
In de toespraak van de voorzitter van Buurtgericht Werken
Mariarade werd de noodzaak nogmaals herhaald om als
verenigingen uit de wijk de handen ineen te slaan.
De plannen om de voetbalclub uit Mariarade te verplaatsen
zijn een directe aanslag op de betrokkenheid van de
jeugd(spelers) bij hun wijk. Omdat ook andere verenigingen
moeite hebben om kader en leden bijeen te houden is actie
gewenst.
Op pagina 2 leest u meer over de plannen van SBWM om
op korte termijn met de verenigingen rond de tafel te gaan
zitten. Gezamenlijk kan dan naar oplossingen voor de
problemen gezocht worden. Burendag 2012 zal hierbij
een belangrijke rol spelen.
Naast deze hartekreet van de voorzitter was het tijdens de
Nieuwjaarstref erg gezellig. De carnavalsvereniging had
voor een aantal goede artisten gezorgd en onze eigen DJ
Ferdie weet nog steeds hoe hij een zaal in de juiste
stemming moet brengen.
De carnavalsvereniging was het weekeinde daarna,
14 januari, alweer druk in de weer voor de eigen Prinsen-

receptie. De vuurdoop voor Prins Marcel I zag er goed uit.
Mariarade is het vieren van Carnaval zeker nog niet verleerd.
Dat ondervonden ze bij de ANBO ook want op 21 januari
hielden zij hun receptie voor Prins Piet I.
Het Carnavalsseizoen is dus goed van start gegaan en
de komende weken is er van alles te doen in Mariarade.
Kijk vooral op de Evenementenkalender of op de site
www.SBWM.nl om geen enkel feestje te missen.
Wij wensen alle inwoners alvast een mooie carnavalstijd toe.
Mariarade Alaaf!
Ook goed nieuws voor de Speeltuin Mariarade.
De overdekte schaatsbaan dreigde even niet door te
gaan, maar dankzij de inzet van de politiek en heel veel
werk door bestuur en vrijwilligers werd er gelukkig een
goede oplossing gevonden. De ijsbaan heeft dit jaar
op het Gebrookerplein gestaan. Voorzitter Jan Roelofsen is
blij met deze oplossing. Het gaat erom dat de ijsbaan voor
Hoensbroek behouden blijft.
Ook de voetbalvereniging is weer met haar activiteiten
gestart. Hoewel de besprekingen over de toekomst van
RKVV Mariarade nog in volle gang zijn, gaan de gewone
zaken voorlopig gewoon door. Op ons eigen voetbalveld
en in onze eigen kantine!

Tijdens de Nieuwjaarstref werden de nieuwe
wijkagent Wiebe Veenstra (zie pagina 4) en
de nieuwe wijkwethouder Barry Braeken aan
de inwoners van Mariarade voorgesteld.
Wethouder Braeken overhandigde een
boeket bloemen aan Bertha Jongen, voorzitster van de Invalidenbond Hoensbroek.
Hiermee gaf hij uitdrukking aan zijn bewondering voor deze vrijwilligster die eind 2011
werd uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar
door de Provincie Limburg.
Uiteraard sloten SBWM en CV Blauw-Wit zich
aan bij deze felicitatie.
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Werkgroep Senioren, 2 februari, Gemeenschapshuis

Seniorenmiddag “Mosterd”
De Werkgroep Senioren organiseert op donderdag
2 februari een bijeenkomst voor alle 55 plussers uit
Mariarade. De toegang in het Gemeenschapshuis is
gratis en alle bezoekers ontvangen een kopje koffie
en een stuk vlaai.

Niet inschrijven
Inschrijven is voor deze Seniorenmiddag niet nodig, we
zorgen gewoon dat we voor iedereen genoeg hebben!
Als u net als anders gezellig een praatje wilt maken of
een kaartje wilt leggen kan dan natuurlijk ook.

Natuurlijk hoort u van alles en nog wat over mosterd
en kunt u een overheerlijke mosterdsoep proeven.
De Seniorenmiddag begint op 14.00 uur en de zaal
is om 13.30 uur geopend. Als alles goed gaat weet
na afloop iedere Abraham van Mariarade waar hij
of zij de mosterd haalt!

Alle verenigingen samen aan de slag

Burendag 2012
Burendag is een jaarlijks feest dat je samen viert met je
buren op de vierde zaterdag van september. Buurten
worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar
ontmoeten en zich inzetten voor hun buurt.
SBWM wil in 2012 zelf een Burendag organiseren, maar
dan met een speciaal tintje.
Wij willen alle verenigingen en instanties de kans geven
zichzelf te presenteren. Iedereen kan een standje inrichten
om leden of vrijwilligers te interesseren. Maar er is nog een
mogelijk voordeel. Door dit feest samen te organiseren
willen wij de onderlinge samenwerking in Mariarade
bevorderen.

Samen doen
Laten we samen de handschoen oppakken! Wij nodigen
alle verenigingen en instanties begin 2012 uit om samen
te ontdekken hoe we dit het beste kunnen organiseren.
Wordt het een markt met een BBQ, laten we nog iemand
optreden, zullen we er een sportdag bij organiseren?
Het moet een echt feest voor de wijk worden, waarbij wij
ons best zullen doen om zoveel mogelijk buurtbewoners
te betrekken.
Heeft u nu al ideeën en wilt u nu al met ons praten?
Neem dan contact op met Chris Tiekstra 06 - 53 25 98 97.

Iedereen is welkom

Vergaderschema SBWM
Het bestuur van de Stichting Buurtgericht Werken Mariarade
bestaat uit vrijwilligers. Samen met de adviseurs zetten zij
zich belangeloos in voor de wijk. Ongeveer eens in de
twee maanden vergaderen zij (zie onder het schema).
Aan het begin van die vergaderingen is er voor iedereen
de mogelijkheid om zijn of haar vragen of opmerkingen te
plaatsen. Na dit vergaderpunt kunnen de gasten naar huis.
Maar voor de liefhebbers geldt dat men ook mag blijven
luisteren. De gehele vergadering is namelijk openbaar.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen
Sef Toonen (voorzitter), Chris Tiekstra (secretaris), Tiny Goverde
(penningmeester), Henri Zoetbrood (bestuurslid) en Bertha
Jongen (bestuurslid).
Geert Hendrickx (gemeente), Anne Schutte (Alcander),
Wiebe Veenstra (politie) en Jos Jonker (Handhaving) zijn
de vaste adviseurs van SBWM.

Vergaderingen 2012
dinsdag 24-01
20.00 uur
Gemeenschapshuis
dinsdag 13-03
20.00 uur
Gemeenschapshuis
dinsdag 22-05
20.00 uur
Gemeenschapshuis
dinsdag 14-08
20.00 uur
Gemeenschapshuis
dinsdag 30-10
19.00 uur
Gemeenschapshuis
		
20.00 uur
Verenigingsavond / Evenementenkalender
dinsdag 27-11
20.00 uur
Gemeenschapshuis
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Financiële steun voor verenigingen uit Mariarade

Wat kan SBWM voor u doen, en wat niet
Zoals u wellicht weet ontvangt SBWM jaarlijks een budget
van de gemeente. Uiteraard moeten we vooraf aangeven
wat we met het geld willen doen. Naast de normale zaken
als de nieuwsbrieven, de site, de Nieuwjaarstref, de
Evenementenkalender, de vergaderkosten e.d. is er ook
jaarlijks een bedrag gereserveerd voor kleine projecten.
Hiermee proberen wij verenigingen en groeperingen in
de wijk te ondersteunen.
Helaas is er nooit genoeg geld om het iedereen naar
de zin te maken. Daarom heeft SBWM beleid gemaakt
voor de toekenning. Sinds 2000 worden jaarlijks enkele
projecten van een bijdrage voorzien. Het bestuur probeert
daarbij om iedereen aan de beurt te laten komen. Iedereen
moet dus even op z’n beurt wachten als men net wat heeft
ontvangen. We kunnen stellen dat vrijwel alle bestaande
verenigingen inmiddels een keer aan de beurt zijn geweest.

U kunt alleen een bijdrage aanvragen als het om een
activiteit gaat in Mariarade, die voor de inwoners van
Mariarade gratis toegankelijk is.
Het doel is namelijk om de sociale cohesie te vergroten.
Ook moet duidelijk gemaakt worden waarom een bijdrage
van SBWM noodzakelijk is. Over het algemeen wordt een
bedrag van € 500,00 per activiteit gegeven, maar daar
kan altijd van afgeweken worden. Heeft u ook financiële
steun nodig voor uw vereniging of werkgroep in Mariarade?
Bedenk dan of u niet recent al iets heeft ontvangen,
of de activiteit voor de inwoners van Mariarade gratis
toegankelijk is en of u daadwerkelijk een tekort heeft.
Dan komt u naar een vergadering van SBWM en stelt
de vraag met toelichting aan het bestuur. Zij beslissen
meestal op korte termijn, uiteraard rekening houdend
met het beschikbare budget en andere aanvragers.

Schouwen met scootmobiel e.d. in Mariarade
Door stichting buurtgericht werken Mariarade is op
21 september 2011 een schouw georganiseerd waarbij
de nadruk lag op aanpassingen die nodig zijn in de
openbare ruimte voor mensen met een scootmobiel of
een elektrische rolstoel. Met een aantal bewoners en twee
ambtenaren van de gemeente hebben we de hele middag
door Mariarade gelopen. Van de aanwezige bewoners is er
één bewoner die gebruik maakt van een elektrische rolstoel
en één van een scootmobiel.
Verschillende knelpunten zijn bekeken. Sommige knelpunten
hebben te maken met de aanleg van nieuwe trottoirs, inritten

en goten en weer andere met het onderhoud of
de vuilophaaldienst. Niet alle knelpunten en oplossingen
kunnen we hier opsommen, maar bij de buurtstichting is een
complete lijst beschikbaar. De belangrijkste uitkomsten van
de schouw zijn dat er in Mariarade op 7 locaties inritten
worden aangelegd voor scootmobielen. Ook zijn inmiddels
de inritten van de parkeerplaats aan de Hommerterweg/
Amstenraderweg opgeknapt.
Met dank aan de deelnemers voor hun bijdrage aan deze
schouw.

Evenementen
02-feb-12
10-feb-12
11-feb-12
12-feb-12
15-feb-12
17-feb-12
18-feb-12

19-feb-12

20-feb-12

22-feb-12
25-feb-12

Senioren middag
Poker- en Kwajongtoernooi
Presentatiemis communicanten
Feestavond Spaarkas
Canavalsmis
Eucharistieviering
Carnaval op school
Laser en Confettie Zaoterdig
Carnavalsbal
Kinderoptocht
Kinger Vastelaovessjpektakel
Aansluitend Zondigbal
Carnavalsbal
Grote Optocht
Aansluitend optochtbal
Carnavalsbal
Hieringe biete
Aswoensdag
Baden-Powell

Gemeenschapshuis
Voetbalkantine
H. Hart van Jezus kerk
Voetbalkantine
H. Hart van Jezus kerk
H. Hart van Jezus kerk
BS De Regenboog
Gemeenschapshuis
ANBO
Hoensbroek
Gemeenschapshuis
Gemeenschapshuis
ANBO
Centrum Gebrook
Gemeenschapshuis
ANBO
Gemeenschapshuis
Grote St. Jan
HK

SBWM
R.K.V.V. Mariarade
Parochie Mariarade
R.K.V.V. Mariarade
C.V. Blauw - Wit - Zangkoor St. Jozef
Parochie - Zangkoor St. Jozef
Bs De Regenboog - C.V. Blauw - Wit
C.V. Blauw - Wit
C.V. de Kangaroes
Bs De Regenboog- alle C.V.’s
C.V. Blauw - Wit
C.V. Blauw - Wit
C.V. de Kangaroes
C.V. Blauw - Wit
C.V. de Kangaroes
C.V. Blauw - Wit
Parochie Mariarade
Scouting St. Christoffel

Kijk ook op www.sbwm.nl voor meer evenementen of op uw evenementenkalender.
Inleveren teksten voor de nieuwsbrief Mariarade kan via info@sbwm.nl.
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Gemeente Heerlen bereikbaar via 14 045

Een nieuw telefoonnummer
voor beterde dienstverlening
De gemeenten in Nederland willen
goed bereikbaar zijn voor hun
burgers. Daarom hebben zij samen
een uniform telefoonnummer
ingesteld: 14 + netnummer. Voor
Heerlen wordt dit dus 14 045. Op
deze manier willen de gemeenten
het voor u gemakkelijk maken de
gemeentelijke nummers te
onthouden en uw vragen zo snel
en goed mogelijk beantwoorden.
14 045 kost u niets extra
Heeft u een vraag aan de gemeente,
dan kunt u vanaf 1 januari 2012 tel.
14 045 bellen. Als u 14 045 intoetst,
wordt aan u gevraagd welke gemeente
u wilt bereiken. U zegt dan Heerlen en
u wordt meteen doorverbonden naar
de medewerkers van de gemeente.
Er zijn geen extra kosten verbonden
aan dit nummer. U betaalt hetzelfde
bedrag als dat u gewend bent. Vanuit
het buitenland is dit nummer niet te
bereiken. U belt dan het nummer dat
u voorheen gewend was:
0031- 45 - 560 50 40.

Ook voor het doen van meldingen
en klachten over de openbare ruimte
kan gebeld worden met 14 045. Het
nummer 045 - 560 40 00 is vervallen.

Belangrijke
Telefoonnummers
Alarm nummer
112
Huisartsenpost Nightcare
577 88 44
Atrium MC Heerlen
576 66 66
Brandweer
088 - 450 74 50
Politie (geen spoed)
Algemeen nummer (ook wijkagent)
0900 - 88 44
Meld Misdaad Anoniem
0800 - 70 00

Bereikbaarheid
14 045 is op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur. De balies in het
Stadhuis Heerlen zijn op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag
geopend van 8.30 tot 14.00 uur en
op donderdagavond tot 20.00 uur.
De Stadsdeelwinkel Hoensbroek
(Hoofdstraat 27a) is geopend op
maandag t/m vrijdag van 8.30
tot 14.00 uur. Op de 1e en 3de
donderdag van de maand ook
van 17.00 tot 20.00 uur.

U kunt de gemeente ook mailen gemeente@heerlen.nl
of een brief schrijven: Postbus 1, 6400 AA Heerlen.

Wiebe Veenstra

Nieuwe Wijkagent
Wiebe Veenstra is de nieuwe wijkagent van
Mariarade. Hij is 36 jaar jong en heeft de
afgelopen 10 jaar bij de politie in Valkenburg
gewerkt.
Een aantal mensen heeft Wiebe al ontmoet
tijdens de Nieuwjaarstref, andere
buurtbewoners zullen Wiebe in de komende tijd
leren kennen.

Zoals altijd is de wijkagent bereikbaar via het
algemenen nummer 0900 - 88 44.

Dierenambulance
0900 - 443 32 24
Gemeente
Algemeen nummer (receptie)
14 045
Servicetelefoon Openbare Ruimte
(Het nummer voor klachten over
verkeer, straatverlichting,
stadsreiniging, riool etc.)

14 045

RD4
543 71 00
SBWM
06 - 53 25 98 97
Landelijke storingslijnen
Blokkeren bankpassen
0800 - 03 13
Gas en electra
0800 - 90 09
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30 40

Colofon
De volgende nieuwsbrief
verschijnt begin maart.
Teksten aanleveren voor
29 februari a.u.b.
Voor vragen of opmerkingen
kunt u terecht bij:

!

Secretariaat
Chris Tiekstra
Weijenbergstraat 12, Hoensbroek.
T. 06 - 53 25 98 97
E. info@sbwm.nl
W. www.sbwm.nl

