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NieuwjaarsBrunch Mariarade
Buurtgericht Werken Mariarade nodigt iedereen in onze buurt uit voor een gezellige en smaakvolle Brunch.
Het kost u niets en u heeft de gelegenheid om alle andere inwoners van Mariarade en de overige mensen
die zich betrokken voelen bij onze buurt de beste wensen over te brengen.
We starten om 13.00 uur en gaan gezellig door tot een uur of vijf.
We hopen ook u te mogen begroeten.

Melden helpt
Samen met de buurtbewoners werken gemeente en SBWM samen aan een prettige en leefbare wijk.
Ook u kunt helpen om het nog fijner en veiliger te maken. Bijvoorbeeld door overlast in de openbare ruimte en criminaliteit te melden.
U meldingen zijn nodig om een goed beeld van de situatie in onze buurt te krijgen.

Overlast openbare ruimte? Bel 14045 of mail naar gemeente@heelen.nl
Ernstige overlast? Bel de politie 0900 – 8844 en bij spoed 112
Wilt u uw meldingen anoniem doen, bel dan misdaad anoniem 0800 - 7000

Buurtschouw Mariarade grote opkomst, veel opmerkingen
Tijdens de Buurtschouw die wij op 31 oktober
hebben gehouden was het erg druk. Ruim 20
bewoners en een aantal adviseurs van SBWM
liepen door de wijk, langs plekken waar
mensen vragen of klachten over hadden
doorgegeven. De meeste mensen die iets
wilde weten liepen ook zelf mee.

De jeugd tijdens schooluren zorgt niet voor
echte overlast volgens alle betrokkenen.
Er zijn initiatieven om de jeugd in de buurt
te betrekken bij het opruimen van zwerfvuil.
De zogenaamde Buurthelden en voor ouderen
Buurtvrienden.
Zie meer informatie op pagina 3.

Onderstaand een overzicht van de diverse
zaken die volgens de bewoners in onze buurt
spelen. Een aantal opmerkingen zijn ook
afkomstig van de laatste Tent in de Buurt.
Overlast trapveldje naast school
De jeugd is tot in de nacht actief. SBWM gaat
na bij de sleutelhouders of de afspraak over
sluiting om 22.00 uur nog steeds wordt
nagekomen. Zo niet dan wordt deze afspraak
hersteld.

Overlast uitzicht bomen overbuurman
In het achterpad, recht tegenover hun tuin,
heeft de overbuurman coniferen heel
rigoureus gesnoeid waardoor een nu erg
onaantrekkelijk uitzicht bestaat.
Overleg met de buren heeft niet tot resultaat
geleid. Dit is een puur civiele zaak waar politie
noch gemeente iets mee kunnen.

Stoepjes Amstenraderweg gevaarlijk
De gemeente heeft de oplossing met de
ledverlichting bedacht en aangebracht.
Helaas is deze op 1 plek weer weggehaald.
De situatie wordt opnieuw bekeken en naar
het oordeel van de ambtenaren zal er wel
of geen verlichting worden teruggeplaatst.
Olievlekken door auto

SBWM heeft toegezegd om een keer met de
buren te gaan praten, waarbij er dus geen
enkel drukmiddel bestaat dan het bewaren
van de lieve vrede in de buurt.
Plannen kerk
De gemeente heeft geen huurplannen
(men is zelf panden aan het afstoten) en
er zijn ook geen plannen of ontwikkelingen
bekend rondom de kerk.
Verlichting parkeerplaats naast kerk
Bewoners durven niet te parkeren omdat er
in de avonduren jongeren in auto’s rondhangen. Verlichting is hier niet eenvoudig op
te lossen en er staan al twee masten.
De politie gaat regelmatig langs en indien er
jongeren staan wordt daar mee gesproken.
Eventuele rotzooi moet men dan opruimen
en men krijgt het verzoek om naar de plekken
te gaan waar minder of geen woningen zijn
(naast oude voetbalkantine). Dit is in ieder
geval een locatie waar de overlast beheersbaar is.

Overlast jeugd in avonduren en zwerfvuil
Overlast op het parkeerterein tegenover
Hagedoren is bekend bij politie en handhaving. Eventuele rotzooi moet men opruimen
en men krijgt het verzoek om naar de plekken
te gaan waar minder of geen woningen zijn
(naast oude voetbalkantine). Er is wel met
de jongeren te spreken, want Knibbeler
heeft met hen een afspraak kunnen maken
om gebruik te maken van een buitentoilet
in plaats van urineren in de bosjes.
Politie en handhaving blijven toezicht houden.

Het probleem is bekend bij Handhaving en er
zijn gesprekken geweest. De situatie leek in
orde, als er nu weer overlast is, volgt
wederom een gesprek met bewoner.
			
Lage hekwerkjes rondom grasvelden zijn los
De gemeente zegt toe om te bekijken of dit
op het Emmaplein en Wolfshoofdplein kan
worden herstelt. Dit gebeurd overigens al
met enige regelmaat.
Bussen in Mariarade
Er zijn veel klachten van ouderen in de wijk
(flats Weijenberg maar ook rondom kruising
Amstenraderweg / Voltalaan) die geen gebruik
meer kunnen maken van het openbaar
vervoer door het vervallen van bijna alle
haltes. Bij de flat staat wel een halte, maar
aan de ‘verkeerde kant’ van de zeer drukke
Pastoorskuilenweg.
De belbus is vaak geen oplossing om dat men
dagen vooraf moet reserveren, op een vaste
tijd. Bij een afspraak bij een arts is de eindtijd
echter niet te voorspellen!
De gemeente geeft aan dat dit een zaak is
van de provincie, maar neemt de opmerkingen
wel mee met het verzoek om te kijken
naar oplossingen.

Vervallen Hekbergstraat
Ten opzichte van omgeving lijkt de Hekbergstraat vervallen. Het wegdek is slecht, stoepen
zijn te breed en er ontbreekt groen in de
straat. De gemeente heeft hier de bomen op
verzoek van de bewoners weggehaald.
De gemeente kan niet zomaar groot onderhoud plegen omdat daar geen budget voor is.
Er moeten keuzes gemaakt worden.

Steek zelf ook de handen uit de mouwen

Heerlen Schoon

Nieuwe initiatieven vanuit de bewoners zijn
echter welkom. De gemeente wacht deze af
en gaat dan in gesprek. Zelf gaat de gemeente
bekijken wanneer deze straat in het onderhoudsplan staat en koppelt dit ook terug
naar de bewoners. Ook Alcander wil ondersteuning bieden.
Men wil zelf zwerfvuil opruimen maar heeft
materiaal nodig. De gemeente zegt toe dat
dit materiaal beschikbaar gesteld zal worden
zodra initiatieven worden aangekaart.
Het wordt zelfs zeer op prijs gesteld.

De gemeente probeert de straten, de pleinen en het groen zo schoon mogelijk te
houden met het geld dat ze daarvoor krijgen. Maar de gemeente kan niet alles alleen.
Vindt u een schone leefomgeving ook belangrijk? Wilt u helpen door de handen uit de
mouwen te steken, alleen of samen met andere buurtgenoten? Of willen uw kinderen
wellicht meehelpen en zo iets leuks verdienen?

Overlast hondenpoep
De gemeente stelt schoonmaakpaketten ter beschikking en zorgt er voor dat
het verzamelde afval wordt opgehaald en terechtkomt op het milieupark.
Word Buurtheld voor Heerlen Schoon (voor kinderen van 4-12 jaar)
Word Vriend van Heerlen Schoon (voor volwassen)
Of doe een eenmalige schoonmaakactie.
Meer informatie via de site van de gemeente Heerlen onder Heerlen schoon
of via de bestuursleden van SBWM.

Niet alleen hondenpoep maar ook poep in
zakjes rondom de flats Weijebergstraat.
De eerst verantwoordelijke is De Voorzorg als
eigenaar van dit park. De gemeente heeft veel
prullenbakken weggehaald in het kader van
bezuinigingen. Er kunnen prullenbakken
geplaatst worden als de bewoners zelf voor
lediging zorgen. Materialen daarvoor kan men
via de gemeente gratis verkrijgen.
De gemeente / De Voorzorg wachten
initiatieven vanuit de bewoners af.
		
Voortuin Pastoorskuilenweg
Er hangen struiken over stoep en de situatie is
inderdaad zeer ongelukkig. Handhaving gaat
met de bewoners in gesprek en bekijkt of de
bewoners dit kunnen verwijderen. Indien dit
niet kan wordt getracht om de bewoners te
verwijzingen naar de buurthulpen.

Eenrichtingsverkeer kruising Wolfshoofdplein
/ Paadweg
De gemeente geeft aan dat de afsluiting met
paaltjes niet zomaar gebeurd is. Of de situatie
beter en veiliger wordt door het openen van
dit stukje straat en het aanbrengen van
eenrichtingsverkeer is ook maar de vraag.
De bewoners zien dit echter als de enig
logische oplossing.
De politie biedt aan om gezamenlijk acties
richting bewoners en gebruikers van de weg
te houden om iedereen te wijzen op de 30 km
zone, de spelende kinderen etc.
De bewoners hebben aangegeven de politie
hierover te informeren zodra men dit wil
oppakken. Ook Alcander wil hierbij ondersteuning bieden.
Scheve en gevaarlijke stoep
De gemeente geeft aan dat het een smalle
straat is. Parkeren half op de stoep is formeel
ingesteld om de bewoners tegemoet te
komen.

Auto’s op de stoep zorgen voor het plaatselijk
verzakken van de stoep. Men gaat kijken of
enkele stukjes kunnen worden opgepakt,
maar echt structureel is de oplossing niet.
Er is eigenlijk geen oplossing voor dit
probleem. Ook het aanbrengen van ronde
stoepranden om de banden van de auto’s te
beschermen zal niet snel worden uitgevoerd
omdat daarvoor de financiële middelen
ontbreken. De gemeente moet helaas
keuzes maken en dit is geen prioriteit.
Naar aanleiding hiervan wordt aan bewoners
gevraagd om klachten vooral ook tussentijds
bij gemeente, handhaving en of politie te
melen. Hoe meer meldingen, des te hoger
de prioriteit.
Tuin Emmastraat erg verwilderd
Woonpunt pakt dit samen met de bewoners
op. Het is wel belangrijk omdat het onkruid
ook al invloed heeft op de volkstuintjes.
Misschien dat de tuin bij de volkstuinen
kan worden betrokken?

Jongerencentrum THE MAX
Elke week zijn er weer genoeg leuke activiteiten
voor jongeren bij Jongerencentrum The Max
in Hoensbroek. En heb jij zelf nog leuke
ideeën? Vertel ze en samen kunnen we
altijd kijken wat er allemaal mogelijk is!
Jeugdwerk
Elke woensdag van 15.00 tot 16.30 uur voor
kinderen van 4 t/m 9 jaar (€ 0,50).

Tienerwerk
Elke woensdag van 15.00 tot 18.00 uur voor
kinderen van 9 t/m 15 jaar.
Dinsdag
15.30 - 18.00 uur Samen tafelen op inschrijving
19.00 - 20.00 uur Hiphop
04 - 08 jaar
20.00 - 21.00 uur Hiphop
09 - 15 jaar

Elke laatste vrijdag van de maand vindt er in
de koffiepot de Tienerdisco plaats voor tieners
van 09 - 14 jaar oud. Een entreekaartje voor
de disco kost € 1,00.
Een keer in de maand vindt er op zaterdagavond
een filmavond plaats voor kinderen van
06 - 15 jaar oud. Kosten hiervoor zijn € 1,50,
inclusief een drankje en popcorn.

Woensdag
15.00 - 16.30 uur Knutselmiddag* 04 - 09 jaar
15.00 - 18.00 uur Tienermiddag 09 - 15 jaar
* € 0,50

Alle informatie over de disco, filmavond en
extra activiteiten wordt bekend gemaakt via
facebook; Kim Alcander of Yassine Alcander.

Donderdag
19.00 - 21.00 uur Tieneravond

Kim Creugers;
kcreugers@alcander.nl of via 045 - 523 13 63

09+ jaar

Op woensdagavond vinden er regelmatig
leuke workshops / activiteiten plaats.
Zie onze planning via Facebook.

Jongerencentrum The Max
Kastanjelaan 140a
6431 GN Hoensbroek

Voedselbankactie in Hoensbroek
Elk jaar worden er acties voor goede doelen
in het buitenland gehouden. Er zijn echter
ook meer dan één miljoen mensen in ons
eigen land die in armoede leven.
L1 gaat tussen 6 en 15 december 2016 met
de zes voedselbanken in Limburg zo veel
mogelijk lang houdbare levensmiddelen
inzamelen. Iedereen kan hier aan meedoen
door deze artikelen in te leveren op onderstaande verzamelpunten!
De armoede in Nederland neemt van jaar tot
jaar toe. Ruim 1,3 miljoen mensen leefden in
2015 in armoede, zo blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Wat?
U kunt de volgende producten inleveren; pasta, rijst, blikgroente, vlees in blik, koffie, thee,
aardappelpuree, houdbaar brooddeeg, bakolie, olijfolie en vruchtensap in pak.

Alleen al in 2015 telde Limburg 1.700
gezinnen die zelf niet volledig in hun eerste
levensbehoeften konden voorzien. Dat zijn
zo’n 5.100 personen die afhankelijk waren
van de voedselbank, volwassenen én
kinderen. De drie Limburgse gemeenten
Heerlen, Kerkrade en Vaals staan in 2016
wederom in de armoederisico top 10.

U kunt de langdurig houdbare producten tussen 6 en 15 december 2016 brengen
naar de volgende locaties:
•
Soek Kringloopwinkel, Hoofdstraat 332 in Hoensbroek.
•
Kringloopwinkel De Doorstap, Kouvenderstraat 76 in Hoensbroek.
•
Buurtcentrum De Koffiepot (Alcander), Kasteel Hoensbroeklaan 190 in Hoensbroek.

Datum

Evenement

Plaats

Organisatie

19 - 12

Kerstschieten

Gemeenschapshuis

Schietvereniging RKWBCM

24 - 12

Gezinsviering & Kerstspel; Nachtmis Grote Sint Jan

Parochie

25 - 12

Eerste Kerstdag

Grote Sint Jan

Parochie

Eucharistieviering

H. Barbarakerk Treebeek Zangkoor St. Jozef

26 - 12

Tweede Kerstdag

Grote Sint Jan

Parochie

07 - 01

Prinsen proclamatie

ANBO

C.V. De Kangaroe’s

08 - 01

NieuwjaarsBrunch

Gemeenschapshuis

SBWM

21 - 01

Prinsenreceptie

ANBO

C.V. De Kangaroe’s

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Buurtgericht Werken Mariarade
en wordt een aantal keren per jaar uitgegeven.
Kijk voor meer informatie op
www.sbwm.nl
De Nieuwsbrief verschijnt alle even maanden.
Inleveren teksten voor 25 januari.

