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Voorwoord

weergoden ons goed gestemd zijn wordt het
weer zoals vanouds een prachtige dag.
Nadere gegevens volgen.

Beste Lezer,

Op het moment dat de mondkapjes niet meer
echt noodzakelijk zijn, zie je er nog nauwelijks
een op straat en in de winkels.

Vooralsnog staat eerst de vakantieperiode
voor de deur, alle leerlingen en studenten die
meer dan een jaar last hebben ondervonden
doordat er geen normaal te volgen lessen
waren gunnen wij samen met de ouders een
heerlijke zonnige vakantie.

Dus wordt het tijd dat er ook in Mariarade
weer beweging komt en wij de aanzet maken
om daar waar het weer kan en mag, de
organisatie op te pakken van alles wat al
die tijd niet mocht of kon.

Daarna zetten wij graag in op een blijvend
schoon Mariarade, niet alleen op een
actiedag, maar per wijk of buurt opgepakt.
Graag zie ik u op de eerstvolgende vergadering
(datum volgt) en tot dan: blijf gezond.

De vergunning van de buurtdag op
19 september a.s. is aangevraagd, de eerste
aanmeldingen zijn al binnen, en als de

Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
06-13161005

Het lijkt er veel op dat er na maanden van stilte
op allerlei gebied weer reuring komt in de wijk.
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Twee keer per jaar

Maaien voor meer kleur en leven
Nu de langste dag van het jaar achter de rug
is start de gemeente met het maaien van
bloeiende bermen en graslanden. Dat is
nodig om de begroeiing op de plaatsen niet
te veel te laten verwilderen. Door op de juiste
momenten op verschillende manieren te
maaien ontstaan gebieden met veel
verschillende bloemen en planten. Die geven
de stad kleur, maar trekken ook vlinders en
bijen aan. En al die insecten zijn weer goed
voor vogels en vleermuizen.
Heerlen is een stad met veel groen. Door de
hele stad liggen parkachtige gebieden,
bermen of een natuurgebied met uiteen
lopende, bloeiende planten en kruiden.
Om die verschillende kleurenpracht in stand te
houden en verder te laten uitgroeien, worden
verschillende maaitechnieken toegepast.
Hierbij wordt op twee momenten in het jaar
gemaaid. De 1e maaibeurt valt tussen
21 juni en 30 juli. Dan hebben de planten voor
het eerst zaad aangemaakt en hebben ze de
meeste groei achter de rug. De 2e maaibeurt
is in het najaar tussen 1 oktober en
5 september.
Diversiteit
Om meer bloeiende kruiden te krijgen moet
dus gemaaid worden, maar daardoor
verdwijnt ook leefgebied en voedsel voor
verschillende diersoorten. Daarom blijft bij

St. Christoffel
Scouting St. Christoffel wacht op jou!
Laat je uitdagen en kom kijken hoe leuk
scouting is.

elke maaibeurt een deel van de begroeiing
staan. Elk jaar is dat een ander deel en zo
ontstaan er plekken kruiden van verschillende
‘leeftijden’. Dat is goed voor de diversiteit,
want zo komen er steeds nieuwe bloemen,
planten en kruiden bij en biedt elk seizoen een
gezonde leefomgeving met voedsel voor
vogels, vlinders en insecten.
Steeds meer ruimte voor natuur
Heerlen heeft ook nog veel grasveldjes die
vaker worden gemaaid dan twee keer per jaar.
Dat is bijvoorbeeld nodig omdat kinderen er
spelen of omdat het nodig is voor de
verkeersveiligheid. Hier blijven we gewoon
vaker maaien. Maar als het past binnen de
functie dan vormen we intensief gemaaide
grasveldjes steeds vaker om tot plekken met
veel verschillende bloemen, planten en
kruiden. Zo krijgt de natuur steeds meer
ruimte in onze stad en wordt Heerlen een
tad vol kleur en leven.

Avonturen beleven, vrienden en vriendinnen
maken, skills bemachtigen en nog veel meer!
Wij zoeken naar nieuwe jeugdleden vanaf
4 jaar en scouts die een uitdaging willen
aangaan. Zeker is ook leiding van harte welkom.
Loop gerust eens binnen om te kijken, bevalt
het dan zijn zowiezo de eerste vier weken
gratis om te wennen. Bekijk ons programma
op de site www.scouting-sintchristoffel.nl
Scouting Sint Christoffel Mariarade Hoensbroek
Randweg 16, 6431 AA Hoensbroek
Telefoon/whatsapp: 06-29596664

Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen

Lancering nieuwe website: Adviesraadmo.nl
Heerlen – De Adviesraad Maatschappelijke
Ondersteuning (MO) heeft een nieuwe
website met informatie over de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo),
Jeugdhulpverlening en Participatiewet.
De website richt zich op alle burgers van
Heerlen, zij krijgen hier niet alleen informatie
maar kunnen zelf ook zaken melden,
ervaringen delen en vragen stellen.
De website is inmiddels enkele dagen in de
lucht en krijgt complimenten voor zowel
vorm als inhoud. Het internetadres is
www.adviesraadmo.nl. De Adviesraad hoopt
met de nieuwe website nog meer contact met
de burgers te krijgen.
De Adviesraad MO Heerlen is een
onafhankelijke stichting die problemen en
knelpunten signaleert in de uitvoering van de
WMO (wet maatschappelijke ondersteuning),
de Jeugdwet en de Participatiewet.
De adviesraad heeft als taak de gemeente
Heerlen gevraagd en ongevraagd te adviseren
over het beleid en de uitvoering van de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning, de
Jeugdwet en de Participatiewet vanuit het
perspectief van de burger. Signalen vanuit de
burgers zijn hierbij cruciaal. Daarnaast rekent
de adviesraad het tot haar taak de rol van de
burger binnen het gemeentelijk sociale
domein te versterken en stimuleert
maatschappelijke betrokkenheid vanuit de
burgers van Heerlen.

Heeft u problemen of zijn er aandachtpunten
binnen het sociale domein in Heerlen neemt
u gerust contact op met de Adviesraad
Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen.
Dit kan telefonisch op 06-10765734 of via
e-mail op info@adviesraadmo.nl
Bezoek de website voor meer informatie:
www.adviesraadmo.nl

Een oplettende
buurtgenoot bericht
Af en toe luiden de klokken van de (gesloten)
kerk van Mariarade en weinig mensen zullen
dan weten wat er staat te gebeuren.
Deze klokken luiden om de inwoners te laten
weten dat er een dienst gehouden wordt in
de grot behorende bij de kerk, bijvoorbeeld
ter gelegenheid van moederdag.
Wij laten u hierbij weten dat er op 14 aug. a.s.
een plechtigheid is bij de grot. Noteer deze
datum in Uw agenda of kalender. Dank u.

Even voorstellen

Jordi van Drongelen
Ik ben sinds 1 maart wijkagent in stadsdeel
Hoensbroek. Als wijkagent ben ik de schakel
tussen de wijk en de politieorganisatie.
Mijn werk speelt zich deels op straat en deels
achter de schermen af. Hierin werk ik samen
met de andere drie wijkagenten van stadsdeel
Hoensbroek en een heel team van collega’s
uit Heerlen.
Ik ben voor de bewoners een eerste
aanspreekpunt als het gaat om openbare
orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast

onderhoud ik contact met partners zoals de
gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en
buurt- en bewonersorganisaties.
Want veiligheid is iets waar we met z’n allen
verantwoordelijk voor zijn.
Buurtbewoners kunnen met structurele
problemen en wijk gerelateerde vragen bij mij
terecht. Ik ben te bereiken via het telefoon
nummer 0900-8844 (lokaal tarief) en te volgen
op Instagram @wijkagent_jordi of via de
Facebook pagina: Wijkagenten Hoensbroek.
Als ik niet aanwezig ben, kunnen buurt
bewoners een bericht voor mij achterlaten.
Bel voor spoedgevallen met 112.

Open op 11 oktober

Publiekshal nieuwe stadskantoor

Kadernota 2022
Grote ambities voor stad en inwoners
“Heerlen is bezig met belangrijke dingen.
De stad heeft grote ambities en de afgelopen
tijd hebben we enorme stappen gezet.
We vinden het belangrijk om af te maken waar
we mee bezig zijn en dat we nieuwe kansen
snel en goed kunnen oppakken. Samen met
inwoners, ondernemingen en instellingen gaan
we aan de slag. De stad verdient het dat we
ons voor de volle honderd procent blijven
inzetten.” Dit is de belangrijkste boodschap van
het college van B&W in de Kadernota 2022.
In de nota staan de aanbevelingen en kaders
van het college om te komen tot de Begroting
2022. De raad stelt die aanbevelingen
definitief vast in een extra vergadering op
30 juni. Aan de hand daarvan wordt de
Begroting 2022 opgesteld.

De publiekshal in het nieuwe stadskantoor
van Heerlen gaat open op maandag
11 oktober. Vanaf die dag zijn inwoners van
harte welkom op deze prachtige locatie.
De ambtenaren moeten dan nog even
wachten. Zij kunnen vanaf donderdag
23 december beginnen met verhuizen
naar het nieuwe gebouw.
Vanwege corona is over de hele wereld grote
schaarste ontstaan in de levering van
grondstoffen. Voor Heerlen heeft dat gevolgen
voor de levering van de binnenwanden van
het nieuwe stadskantoor. Die bestaan onder
meer uit staal en dat is op dit moment een
grondstof die erg moeilijk te krijgen is.
Wethouder Loek Damen (Ruimtelijke Ordening)
over de ontstane situatie: “Gebruik maken van
kwalitatief mindere binnenwanden had de
vertraging kunnen voorkomen. Wij wilden
echter vasthouden aan de oorspronkelijk

geplande afwerking. Dit unieke gebouw met
bijzondere architectuur verdient het dat we
kiezen voor kwaliteit boven snelheid”.
De opening van de publiekshal was voor de
gemeente wél van groot belang. Het nieuwe
stadskantoor is er vooral voor de burgers van
Heerlen. Zij zijn nu de eerste die terecht
kunnen in dit nieuwe, iconische gebouw van
de stad. Wethouder Adriane Keulen (Publieke
Dienstverlening): “We vinden het fijn dat we
weer terug kunnen naar de Geleenstraat.
In onze vertrouwde straat, maar in een nieuw,
prachtig pand ontvangen we graag weer onze
inwoners. En natuurlijk zijn we ook blij dat we
in de tussentijd terecht konden in het
Parkstad Limburg Theater. We verruilen deze
inspirerende omgeving voor een nieuwe,
gastvrije omgeving waar onze inwoners
centraal staan”.

Financieel gezond
Vanwege dreigende tekorten is in 2018, samen
met de raad en de provincie, een herstelplan
opgesteld dat op 31 december van dit jaar
afloopt. Volgens het principe van ‘zero-based’
is vorig jaar de hele begroting tot in detail
uitgeplozen. Ondanks tegenslagen is het
daarmee gelukt om de stad weer financieel
gezond te maken. De volgende stap is nu
opgavegericht naar de toekomst kijken. Niet
meer alles volledig vastleggen in de begroting,
maar ruimte blijven houden om in te spelen op
maatschappelijke ontwikkelingen. Wethouder
Loek Damen van financiën: “De maatschappij
staat niet stil. Elke dag gebeuren er dingen
waar wij als gemeente geen invloed op
hebben, maar toch op moeten reageren.
Daarvoor heb je een flexibele begroting nodig.
Alleen op die manier kunnen we kansen
pakken als ze zich voordoen en adequaat
regeren om eventuele risico’s tijdig te pareren”.

Nederlands Mijnmuseum zoekt expositiestukken
Het Nederlands Mijnmuseum is volop bezig
met het uitrollen van het nieuwe museum
concept in de binnenstad van Heerlen. In het
pand van het voormalige mijnwerkers
warenhuis Kneepkens in de Doctor Poelsstraat
wordt al volop verbouwd. Voor de vaste
tentoonstelling is het museum nog op zoek
naar enkele specifieke expositiestukken en
roept eigenaren hiervan op om deze de
doneren of in bruikleen te geven aan het
nieuwe museum.
Geïnspireerd op de oorspronkelijke functie
van het pand waar het museum eind 2021 zal
intrekken, worden de objecten getoond als in
een warenhuis. Ook zal het verhaal van het
mijnverleden in de breedste zin van het woord

worden verteld. Niet alleen het ondergrondse
verhaal, de steenkoolwinning, krijgt aandacht,
maar ook hoe de mijnen het bovengrondse
leven beïnvloedden. Van huiskamer tot
harmonie en van voetbalclub tot duivensport
vereniging.
Voor het vertellen van dat bovengrondse
verhaal is het museum nog op zoek naar
specifieke objecten. Dat zijn objecten als
voetbal(fan)artikelen, een oude radio of tv,
uniformen van de harmonie, schutterij of
tennisclub, brokstukken van gesloopte
mijngebouwen, duivenringen en nog veel
meer. De volledige lijst met objecten en details
is te vinden op:
nederlandsmijnmuseum.nl/object  

Vaste activiteiten
ANBO

Kastanjelaan 140
Maandag

10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur:
Computerles
Dinsdag
13.00-17.00 uur: Soos
Woensdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur:
Computerles.
Donderdag 19.30-22.30 uur: Kienen
Vrijdag
19.30-22.30 uur: Kienen

Breuker Mannenkoor

Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek)
Woensdag 19.45-22.00 uur: Repetitie

Brooker Shanti-koor

Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek)
Maandag

19.00-20.30 uur: Repetitie

Dameskoor Mariarade
Parochieel centrum De Polder
Dinsdag

13.00-14.00 uur: Repetitie

Dansvereniging Ummer Sjpass
De Koffiepot

Maandag 13.00-16.00 uur: Dansen voor
			 ouderen

Gemengd Kerkelijk koor St. Jozef
Gemeenschapshuis Mariarade
Dinsdag

19.30-21.00 uur: Repetitie

HBV Huurders-belangenvereniging Groot Hoensbroek
Marktstraat 145

Donderdag 10.00-12.00 uur: Spreekuur
En op afspraak (045-5227671 of 06-15434119)

Kienvereniging Mariarade
Gemeenschapshuis Mariarade
Maandag

19.30-22.30 uur: Kienen

KVG Hoensbroek

Gemeenschapshuis Mariarade
Maandag

19.30-22.00 uur: 1x per maand

Ouderencentrum De Weijenberg

Vrijdag

RKWBCM

Gemeenschapshuis Mariarade
Donderdag 19.30-22.30 uur: Oefenavond

Scouting St. Christoffel
HK Randweg 16 Hoensbroek
Zaterdag

Wijenbergstraat 476

09.00-10.00 uur: Bloedafname
13.00-17.00 uur: Ontmoeting/
Kaarten
14.00-16.00 uur: Handwerken
(biljartruimte
hoge flat)
17:30 uur:
Open tafel
(om de 2 weken)
Dinsdag
09.30-10.30 uur: Gymnastiek
14.00-15.00 uur: Yoga
19.00-23.00 uur: Kaarten op kantoor (lage flat)
Woensdag 09.30-12.00 uur: Tai-Chi 2 groepen
Donderdag 13.00-17.00 uur: Ontmoeting/
Kaarten

14.00-16.00 uur: Handwerken
Rode Kruis
14.00-16.00 uur: Biljarten
(hoge flat)
14.00-16.30 uur: Kienen
19.00-23.00 uur: Dammen
(om de 2 weken)
19.00-23.00 uur: Kaarten op kantoor (lage flat)

Maandag

  

10.00-12.00 uur: Bevers en
Welpen (4-10 jr.)
12.30-14.30 uur: Scouts (10-15 jr.)
12.30-14.30 uur: Explorers
(15-18 jr.)
Stam (18-21 jr.)

Showband Corio

Randweg 18, ingang via Jeugrubbenweg
Maandag 20.00-22.00 uur: Slagwerkgroep
Woensdag 20.00-22.00 uur: Blaaswerkgroep
Zaterdag 16.00-18.00 uur: Gehele
showband,
showrepetitie

Vrundsjapskoer Mariarade
Speeltuin Mariarade
Vrijdag

19.45-21.30 uur: Repetitie

Beter aansluiten op diverse behoeften van inwoners met o.a. project ‘Taal voor allemaal’

Gemeente Heerlen werkt aan gebruiksgemak en toegankelijkheid
Een paspoort, id-kaart of rijbewijs aanvragen.
Een verhuizing doorgeven. Je trouwdag
regelen. Of een uittreksel uit de basis
registratie opvragen. Bijna elke inwoner van
Heerlen krijgt er mee te maken.
Niet verwonderlijk dus dat deze onderwerpen
tot de meest gelezen pagina’s behoren op
heerlen.nl.

De gemeente let scherp op mogelijkheden
juist deze informatie voor inwoners te
verbeteren, vanuit het streven naar een
toegankelijke publieke dienstverlening.
Met de start van het project ‘Taal voor
Allemaal’ maken wij werk van het leesbaarder
maken van brieven. Ook gaat in juni de eerste
beeldbrief uit. En naast de bestaande

voorlees-functie en live chat, hebben wij nu
ook video’s toegevoegd aan vaak bezochte
pagina’s op onze website.
Neem een kijkje op: heerlen.nl

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 augustus 2021.

