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Voorwoord
Vandaag vindt u in uw brievenbus de laatste
nieuwsbrief van 2017. Wij zien terug op een
jaar vol activiteiten in Mariarade.
Graag vestigen wij uw aandacht op de
kerstmarkt op 9 en 10 december, te houden
in het gemeenschapshuis Mariarade, waar
ook de nieuwjaarstref voor bewoners en
verenigingen plaatsvindt op zondag 7 januari

2018, deze keer georganiseerd door Scouting
St. Christoffel. Noteer deze data alvast in uw
agenda.
Wij wensen u allen fijne feestdagen en een
voorspoedig 2018 in goede gezondheid.
Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005

Sinterklaas 2017
Ondanks het feit dat we dit jaar geen Sintshow
hebben gehad, hebben we toch volop kunnen
genieten van het bezoek van de Sint.
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Officiële bekendmakingen overheid
Wist u dat u op verschillende manieren op de
hoogte kunt blijven van de officiële
bekendmakingen van de overheid?
Een volledig overzicht van de bekendmakingen van gemeente Heerlen staat op
de overheidswebsite:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
Zoeken tussen de landelijke bekendmakingen
kan via de speciale zoekpagina van gemeente
Heerlen:
https://www.heerlen.nl/bekendmakingen/
Zoeken-in-Landelijke-Bekendmakingen

Dit gaat heel gemakkelijk door het ingeven van
een postcode.
Wil u automatisch op de hoogte gehouden
worden van bekendmakingen in een bepaald
gebied? Neem dan een abonnement op de
bekendmakingen via https//zoek.overheid.nl.
U doorloopt eenmalig een aantal vragen,
waarmee u uw eigen profiel in stelt, zodat u
de voor u relevante. Vervolgens ontvangt u de
bekendmakingen vanzelf via e-mail.
Bovenstaande informatie kunt u nalezen op
www.heerlen.nl/bekendmakingen. U kunt
vanaf deze pagina snel doorklikken naar de
hierboven genoemde opties.

Waar hield SBWM zich in 2017 mee bezig?
Graag geef ik u namens het bestuur SBWM
door waar wij aan meegewerkt hebben.
1. Organiseren nieuwjaarstref in
gemeenschapshuis Mariarade.
2. Nationale Aktie NL-doet
3. Bijdrage uitzending optochtfilm
carnaval 2017.
4. Tent in de wijk, waar bewoners terecht
kunnen met diverse vragen.
5. Bijdrage kernteam voor Oranjefeest –
HAK – Dodenherdenking Hoensbroek.
6. Seniorendag met o.a. kienmiddag.
7. Koningsdag voor kinderen in de speeltuin.
8. Organisatie dodenherdenking met
kranslegging op de markt te Hoensbroek.

9. Buurtdag en jaarmarkt Mariarade,
10. Koeltorenproject Emmaplein.
11. Bijdrage zangkoor St. Caecilia, 125-jarig
bestaan.
12. Landelijke burendag met brunch voor
bewoners in speeltuin.
13. Project schoolboeken voor de jeugd via
de Regenboog.
14. Bijdrage Sinterklaasviering BV Mariarade.
15. Slaapfeest voor kinderen in de speeltuin.
16. Uitvoering eucharistie door St. Josefkoor
in Heythuisen.
17. Nieuwe banken bij Mariagrot Mariarade.
18. Sociaal mediaproject jongeren.
19. Heropening Akerstraat-Noord na jaar
van renovatie.

20. Organisatie Open Koffie.
21. Seniorenworkshop kerstbloemwerk in
gemeenschapshuis.
22. Bijdrage tuindersglorie Mariarade.
23. Bijdrage Gloeilampen ter aankleding wijk.
Voorts geven wij een 6-tal nieuwsbrieven per
jaar uit waarin u relevante nieuwtjes over de
wijk vind en zijn aanwezig bij tal van
vergaderingen en bijeenkomsten.
Wij spreken de hoop uit, dat, ondanks er niet
overal direct oplossingen zijn voor problemen
in de wijk dat wij samen met u een goed en
productief 2018 tegemoet gaan.
Wim van Straten

Kerstmarkt op
9 en 10 december
Evenals als vorig jaar wordt er in het
Gemeenschapshuis van Mariarade wederom
een Kerstmarkt georganiseerd. Deze is op
zaterdag 9 en zondag 10 december en wel
van 11.00-17.00 uur.
De organisatie is erin geslaagd om er weer een
gezellige happening van te maken voor jong
en oud. Buiten het feit dat er voldoende te
koop wordt aangeboden kan men er ook
genieten van een hapje en een drankje. Een
kleine greep uit hetgeen de organisatie heeft
geregeld zijn o.a.: sieraden, bronzen beelden,
kerstartikelen van plaatselijke ondernemers,
kidscorner, groenten, fruit en noten en
houtwerk. Zie tevens de bijgaande poster.
Eveneens hoort bij zo’n Kerstmarkt natuurlijk
ook een kerststal, deze kerststal van de Kerk
van Mariarade staat wederom uitgestald.
Voor menigeen zal dit een memorabel iets zijn.
Indien iemand, wonende in Mariarade, de
Kerstmarkt wil bezoeken en dat niet op eigen
gelegenheid kan doen bestaat de mogelijkheid
om gebruik te maken van de Kersttaxi.
Hiervoor dient men te bellen met het
Gemeenschapshuis en wel op 045-5286895
en wordt men thuis opgehaald en ook weer
netjes thuis gebracht.
Hopelijk mogen wij u begroeten op een of
zelfs op beide dagen, tot ziens.
Namens de organisatie van de Kerstmarkt
wensen wij u allen Prettige en Vreugdevolle
Kerstdagen toe en een Gelukkig en
Voorspoedig 2018.

Digitaal subsidieloket
Vanaf nu heeft de gemeente de beschikking
over een gratis digitaal subsidieloket voor
ondernemers, verenigingen, sportclubs en
buurtorganisaties e.d..
Het digitale loket vindt u via onze
gemeentelijke website:
https://www.heerlen.nl/subsidieloket.html
Kijk maar eens als u wilt u weten welke
mogelijkheden er voor u zijn?

Lidmaatschap van de KBO Hoensbroek
De KBO Hoensbroek is een vereniging die
onderdeel is van de Unie KBO-PCOB.
De Unie KBO-PCOB is met meer dan een
kwart miljoen leden de grootste senioren
organisatie van Nederland en zorgt voor de
landelijke belangen behartiging, met een
sterke lobby in den Haag, met 11 provinciale
KBO organisaties. De KBO Limburg is de
organisatie voor de senioren van nu.
Een actieve en dynamische vrijwilligers
organisatie.

• 10 keer per jaar het gratis magazine Nestor
(papier en digitaal)
• Gratis (juridisch ) advies
• Hulp bij belastingaangifte
• Korting op uw rijbewijskeuring
• Gebruik maken van ouderenadvisering
• KBO Tablet met heel veel extra’s
• De KBO collectieve zorgverzekering van
Zilveren Kruis Achmea, met veel extra’s
• Goedkope energie door Energiecollectief
• Etc. etc.

KBO Hoensbroek telt momenteel zo’n
155 leden, de contributie is € 22,50 per jaar.
Aan het lidmaatschap van de KBO Hoensbroek
zijn naast de gezellige en leerzame activiteiten
(ook komend jaar 20 stuks) die wij als afdeling
organiseren een flink aantal voordelen
verbonden, waaronder:

Voor onze afdeling vragen wij bij deelname
aan activiteiten een kleine vergoeding:
• Voor de Ontmoeting / Dansavonden € 3,50*
• De Thema / Gezellige middagen € 2,50*
• Wandelingen € 2,50*
Bij deze activiteiten is een kop koffie of thee
en een stuk vlaai inbegrepen.*

Ons activiteitenprogramma voor de komende
maanden maken wij altijd bekend via een
flyer die wij samen met het maandblad van de
KBO-PCOB bij onze leden bezorgen.
Website: KBOHoensbroek.nl
Email: info@KBOHoensbroek.nl
Ledenadministratie en inschrijven activiteiten:
telefoon 045-5210633
Bent u Senior of ouder dan 50 jaar, dan
bent u welkom op onze activiteiten en
wij verwelkomen u graag als lid van onze
vereniging.
Aanmelden kan bij
Louis Bos, telefoon 045-5210633
Of met een email via:
aanmelden@kbohoensbroek.nl

Verbeterideeën voor
Mariarade

•
•
•
•

✂

• Straat voor de school, veiligheid
– 30 km zone.
– Eénrichtingsweg. (+2O)
– Bredere straat door:
Struiken voor school weg te halen en
de stoep breder te maken. (+2O)
Struiken voor school weg te halen en
de weg breder te maken.
Struiken voor de school weg te halen
en een fietspad toe te voegen. (+2O,
opstaande rand straatkant, verhoogde
ligging)
– Niet meer parkeren langs de straat (+2O),
meer parkeerplekken maken. (+O)
– Drempel voor ingang school en
eventueel een zebrapad. (+O)
– Parkeerplek schoolbusje. (+O, taxibusjes
parkeervak)
– Kiss and ride (grasveld naast voetbalveldje). (O)
– Slagbomen tijdelijk, 15 min. dicht voor
en schooltijd. (O)
• Hondenpoep op veldje voor de flat naast
de school
– Meer prullenbakken. (+O)
– Deze prullenbakken vaker leegmaken.
– Aan de prullenbakken vakje maken
waar plastic zakjes liggen.
– Hondenspeelveldje maken (+O) /
vaste plek om hond uit te laten.
– De hondenpoep strenger zijn, kinderen
kunnen niet op gras spelen. (O)
• Zwerfafval
– Meer prullenbakken. (+O)
– Plastic zakken worden opgehaald, veel
plastic waait weg. Een centrale plek

maken waar mensen de plastic zakken
kunnen weggooien (bv. parkeerplek
Hagendoren). (+O, containers)

Activiteitenlijst 2018 KBO Hoensbroek

• Veldje naast school
– Veldje op vaste tijden open. Bewoners
die het hek afsluiten na een bepaalde
tijd om hang-jeugd te vermijden.
Bordje hangen dat na bepaalde tijd
aanwezig zijn strafbaar is.
– De prullenbak bij veldje vaker
leegmaken.
• Hangjeugd
– Plek bedenken waar deze jeugd
terecht kan. (+O)
• Kruispunt Frietje Fred / Hagedoren
– Stoplichten
– Kleine rotonde
– Zebrapad
• Openbare ruimte algemeen
– Straatverlichting op LED + zonnepaneel. (O)
– Meer 30 km zone. (O)
– Meer speelgelegenheid omgeving
Kastanjelaan. (O)
– Meer en beter onderhouden groen. (O)
– Afwateringsysteem bij grote regenval. (O)
• Duurzaamheid energie
– Klimaatsystemen en zonnepanelen op
alle scholen + openbare gebouwen. (O)
– Zonnepanelen op dak van basisschool. (O)
• School
– School samenwerken met speeltuin. (O)
– School samenwerken met
gemeenschapshuis. (O)
• Groen
– Samen met kinderen van de school,
verenigingsleven en buurtbewoners
rondom de school en plantsoenen /
grasvelden bloemenvelden aanleggen
die vlinders en bijen aantrekken.
Mogelijk plaatsen van bijenvolk. (O)
– De Mariaraadse bewoners motiveren
van menig troosteloze grindvoortuin
weer (onder-houdsarme) groene
voortuinen te maken. (O)

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.

