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Voorwoord
Beste lezer,

Alweer is er een jaar voorbij, en beginnen wij 
– de inwoners van Mariarade – aan een nieuw 
jaar met nieuwe invulling en uitdagingen. 
Velen van u hebben wij mogen begroeten op 
de nieuwjaarstref op 5 januari, veel bewoners 
ook niet, en dat is jammer. Al deze initiatieven 
worden voor u georganiseerd, en meestal 
geheel gratis toegankelijk gemaakt; wij vragen 
u maak er gebruik van, het is prettig als u 

weet wat er in de buurt gebeurt en wie er 
woont of wie uw buren zijn.

Uw bestuur wenst u een goed 2020 en vraagt 
extra aandacht aan de data 7 en 8 maart voor 
de uitvoering van de toneelgroep ‘Onger Os’ 
die net als vorig jaar een voorstelling 
verzorgen in het Corneliushuis in Heerler
heide. Ook gratis!

Namens het bestuur SBWM,
Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)
0613161005

Ook dit jaar hebben wij speciaal voor u – 
liefhebber van streektoneel – de kans 
gekregen om een honderdtal kaarten te 
bemachtigen voor de voorstelling – Beloafd is  
Beloafd – op de planken gebracht door 
toneelvereniging ‘Ongeros’ uit Amstenrade.

De uitvoeringen zijn op zaterdag 7 maart en 
zondag 8 maart 2020 in het Corneliushuis in 
Heerlerheide.

Let op: Op zaterdag om 20.00 uur en op 
zondag om 19.00 uur. Er zijn dus op zaterdag 

en op zondag elk 50 kaarten, waarvoor u  
2 euro per kaart betaalt, en voor die twee 
euro krijgt u per kaart een consumptiebon van 

het Corneliushuis, oftewel: de entree voor de 
voorstelling is geheel gratis… maar: op is op.

Kaarten kunnen worden afgehaald bij:
Bertha Jongen, Hommerterweg 124 en
Wim van Straten, Akerstraat Noord 53.
Alleen op donderdag 27 februari en  
vrijdag 28 februari tussen 10 uur en 12 uur.
Schrijf deze data en uren op uw kalender. 
Mis deze uitvoering niet.

Het bestuur van SBWM wenst u veel plezier 
op een mooie toneelavond.

Beloofd is Beloofd

Heerlen is trotse gaststad voor de inter
nationale klimaatconferentie Energy Cities 
2020. Om mensen in onze stad te betrekken, 
roept de gemeente Heerlen op om met 
duurzame ideeën te komen. Een jury 
selecteert hieruit de drie beste ideeën. 

Vicevoorzitter van de Europese commissie 
Frans Timmermans reikt de prijzen uit aan de 
winnaars. Dat gebeurt op 24 april 2020 tijdens 
de klimaatconferentie. De prijs is een bedrag 
van €1000 om het idee te realiseren.  
De deadline om ideeën in te dienen is  
28 februari 2020.

Voorwaarden om mee te doen
Inwoners, verenigingen, stichtingen, 
maatschappelijke organisaties en publieke 
instellingen zoals scholen, ziekenhuizen en 
culturele instellingen kunnen meedoen aan de 

wedstrijd. Het voorstel moet bijdragen aan de 
vermindering van CO2 uitstoot en onze 
ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. 

Verder moet het idee inwoners enthousiast 
maken om hier aan mee te helpen. Het plan of 
project moet vernieuwend zijn en mag nog 
niet zijn gestart in onze stad. Meer informatie 
over de voorwaarden is te vinden op:  

www.heerlen.nl/duurzaamidee.  
Eind maart selecteert een deskundige jury 
drie prijswinnaars. 

Idee indienen voor 28 februari 2020
Op www.heerlen.nl/duurzaamidee is een 
formulier te vinden om een idee in te dienen. 
Wij zoeken concrete voorstellen. Op het 
formulier worden daarom vragen gesteld over 
planning, kosten en uitvoering. 

Energy Cities
Energy Cities is een Europees netwerk van 
meer dan 1000 steden en regio’s dat zich inzet 
om klimaatverandering tegen te gaan. Heerlen 
is gevraagd om dit jaar gaststad te zijn.  
De conferentie wordt gehouden van 22 t/m  
24 april 2020. De voertaal op het congres is 
Engels. Meer informatie is te vinden op:  
www.heerlen.nl en www.energycities.eu.

Oproep: kom met ideeën voor een duurzamer Heerlen
Prijsuitreiking door Frans Timmermans voor beste idee op Energy Cities conferentie in Heerlen 



Nieuwe wijkagent Stadsdeel Hoensbroek
Politie Heerlen, Stadsdeel 
Hoensbroek heeft een nieuwe 
wijkagent voor de wijk Maria
rade. Reinder Dijkstra houdt per  
1 oktober 2019 toezicht op dit 
gebied en werkt eraan om deze 
wijk veilig en leefbaar te houden.

“Zoals gezegd ben ik per  
1 oktober 2019 begonnen aan de 
werkzaamheden als wijkagent. Ik ben 31 jaar 
en sinds 2012 werkzaam bij de Nationale 
politie. Als wijk agent probeer ik zoveel 
mogelijk in de wijk aanwezig te zijn. lk wil 
graag aanspreekbaar zijn voor de mensen 
want zij weten als geen ander wat er speelt en 
leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van 
de politie. Buurtbewoners kunnen met 
(structurele) problemen en wijk gerelateerde 
vragen bij mij terecht. Ik voer mijn 
werkzaamheden uit vanaf het politie bureau 
te Heerlen“.

Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 
09008844 (lokaal tarief). Als ik niet aanwezig 
ben, kunnen buurtbewoners een bericht  
voor mij achterlaten. Bel voor spoedgevallen 
met 112.

Taken wijkagent
Ik ben als wijkagent 
verantwoordelijk voor de totale 
politiezorg binnen mijn wijk. Ik 
richt mijn aanpak van 
veiligheidsproblemen zoals 
criminaliteit, milieu en verkeer. In 
samen werking met collega’s van 
de surveillance dienst, recherche, 
milieu en jeugd werk ik 

voortdurend aan het verbeteren en vergroten 
van de veiligheid in uw wijk. Ik onderhoud 
contact met externe partners, zoals de 
gemeente en maatschappelijke organisaties. 
Met deze organisaties worden problemen 
besproken en wordt overlegd hoe deze 
adequaat aangepakt kunnen worden, en door 
wie. Ook dan is informatie uit de buurt van 
essentieel belang. Heeft u vragen, tips of 
opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of 
wijk, neem dan gerust met mij contact op.

Kijk op www.politie.nl
Op www.politie.nl, onder het kopje ‘Mijn 
buurt’, vindt u alle informatie over uw wijk en 
de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert 
maandelijks inloopbijeenkomsten. 

Brunssum
Datum: 17 februari ( Let op datum gewijzigd)  

en verder elke laatste maandag van 
de maand

Tijd: 14.0016.00 uur
Locatie: Bedrijfsbureau Cicero Zorggroep 

(voorheen CD Huis), 
 Sint Brigidastraat 3, Brunssum

Heerlen
Datum: 18 februari (Let op datum gewijzigd)  

en verder elke laatste dinsdag van  
de maand 

Tijd: 10.0012.00 uur
Locatie: Toon Hermans Huis,  

Wilhelminaplein 24, Heerlen

Hoensbroek:
Datum: 13 februari en verder elke tweede 

donderdag van de maand
Tijd: 10.0012.00 uur
Locatie: De Koffiepot, Kasteel Hoensbroek  

laan 190, Hoensbroek

Nieuwjaarsrede 2020
Enkele punten uit de nieuwjaarsrede van 
SBWM voor 2020.

Graag meer aandacht voor een schoon 
Mariarade: elke bewoner kan hieraan meedoen; 
het is vaak een kleine moeite om rondom uw 
eigen woning op te ruimen; laten liggen totdat 
RD4 komt of een ander het doet is geen optie.

Inzetten op goed onderhoud voor het groen in 
de wijk – signalen waar het beter kan – en als 
het nodig is met behulp van bijvoorbeeld de 
gemeente of buurtbewoners zelf aanpakken.

Wat kunnen we samen doen om de bewoners 
die hun eigen land hebben moeten verlaten – 
om welke reden dan ook – beter te leren 
kennen? Wellicht een keer samen koken – 
samen eten – kom eens met ideeën.

Ouders en kinderen samen laten kijken naar de 
problemen die er zijn bij het parkeren en de 
doorgang van het verkeer op de momenten dat 
er kinderen naar en van school gebracht/
gehaald worden (gesprekken lopen inmiddels).

Laat eens iets van u horen, per email of in een 
gesprek.

Dinsdag 11 februari 2020 bent u van harte 
welkom in het Alzheimercafé Parkstad 
Limburg te Heerlen. Het onderwerp van deze 
Alzheimercaféavond is: Wet Zorg en Dwang 
bij Dementie in de thuissituatie.

In Parkstad wonen ca. 5300 mensen met 
dementie en dit aantal zal toenemen tot 8400 
in 2040 (dit is een toename van 61,5%).  
Meer dan 70% van de mensen met dementie 
woont thuis. 

De Wet Zorg en Dwang is vanaf januari 2020  
in werking getreden waarbij dat jaar gezien 
wordt als een overgangsjaar. Deze nieuwe wet 
komt in de plaats van de Wet BOPZ en geldt 
o.a. voor mensen met dementie ongeacht of 
ze in het verpleeghuis of thuis wonen. Een 
kernpunt is hierbij het (wel of niet) toepassen 
van onvrijwillige zorg. Wat mag wel en wat 
mag niet? Wat is de rol van de mantelzorger 
en wanner mag de professional onvrijwillige 
zorg toepassen? Zijn er alternatieven om de 
onvrijwillige zorg niet of minder te hoeven 
toepassen en wie kan ons daarbij helpen.

Deze en meer vragen kunt u op deze Alzheimer
café avond stellen en delen. U moet niet 
verwachten dat er op alle vragen een pas klaar 
antwoord gegeven kan worden, maar er samen 

over praten kan wel helpen bij het zoeken naar 
mogelijke antwoorden en oplossingen. 
Uiteindelijk is de wet bedoeld om de kwaliteit 
van leven voor de mensen met dementie te 
verbeteren en de mantelzorgers hierbij te 
ondersteunen. Op deze avond, is zeker 
voldoende ruimte is om vragen te stellen.
 
Drs. Angela Mengelers (neuropsycholoog/ 
promovendus aan de Universiteit van 
Maastricht op het onderwerp “onvrijwillige 
zorg thuis) is de gastspreker op deze avond.  
Zij zal ingaan op het onderwerp Wet Zorg en 
Dwang en onvrijwillige zorg thuis. 

De presentatie wordt gehouden in de grote 
recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias,  
Piet Malherbestraat 2 te Heerlen.  
Aanmelden is niet noodzakelijk en zoals  
altijd zijn de entree, koffie en thee gratis. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur en om  
19.30 uur starten we met het programma. 
Omstreeks 21.30 uur sluiten we de avond af.

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met:
Frits Schlosser tel. 0455213455 of
Leon Pieters (secretaris), Quaedvlieglaan 13, 
6371 HA Landgraaf, tel. 0613365008.

Alzheimercafé Afdeling Parkstad Limburg



Zonnepanelen kopen via gemeente Heerlen

Bijna 1200 huishoudens met een eigen woning 
in Heerlen hebben de afgelopen twee jaar 
zonnepanelen aangeschaft via de gemeente 
Heerlen. Een groot succes! En er is nog 
voldoende gemeentelijk budget beschikbaar. 

Denkt u na over de aanschaf van 
zonnepanelen? 
Dan is nu het moment om u aan te melden 
voor het zonnepanelenproject Parkstad, waar 
gemeente Heerlen aan mee doet. Als u nu 
instapt, is de kans groot dat u in het voorjaar 
zonnepanelen heeft. Daarmee bespaart u 
energie en geld uit. Met zonnepanelen maakt 
u uw huis duurzaam en helpt u het broeikas
effect te verminderen. En bent u dus heel 
milieuvriendelijk bezig! 

Wethouder Charles Claessens (Duurzaamheid 
& Milieu): “Zonnepanelen aanschaffen via de 
gemeente Heerlen betekent dat de kwaliteit, 
service en garantie verzekerd zijn. Dat spreekt 
veel inwoners erg aan. Geen zorgen voor een 
periode van 15 jaar omdat de gemeente de 
garantie geeft!”

De rompslomp wordt u uit handen genomen
U heeft geen uitzoekwerk en hoeft geen 
offertes te vergelijken. De kosten worden 
betaald uit een lening die u met de gemeente 
Heerlen afsluit. Tegen een aantrekkelijke 
rente. In één keer betalen of extra aflossen 
kan ook. Ook de BTWteruggave wordt voor 
de deelnemers geregeld. Bij de lening wordt 
geen BKRtoetsing gedaan. Veel makkelijker 
kan het niet worden! 

Wie kan meedoen?
Alle particuliere woningeigenaren (ook met 
een smalle beurs), maar ook bedrijven en 
(sport)verenigingen met een eigen pand en 
een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 
3×80 ampère. 

Meer info of aanmelding voor een  
vrijblijvende offerte
Ga voor meer naar informatie naar:  
www.heerlen.nl/zonnepanelenproject 
Een vrijblijvende offerte aanvragen kan via: 
www.zonnepanelenprojectparkstad.nl 

Groene Kruis Heerlen 
subsidie in 2020!

Is er een plan maar geen geld of onvoldoende 
geld om het uit te voeren? Komend jaar zijn 
er weer mogelijkheden om, ook in co
financiering met gemeentelijke subsidie, 
nieuwe initiatieven mogelijk te maken  
(zie daarvoor ook de ‘Ontwikkelagenda 
Integraal Ouderenbeleid Gemeente Heerlen 
20202023’, via de website van de gemeente).

Het Groene Kruis Heerlen ondersteunt 
projecten door middel van subsidie, in 
Heerlen en Parkstad, die het maatschappelijk 
welzijn bevorderen. Dit kan van alles zijn,  
te denken valt bijvoorbeeld aan een buurt
project, een project van een goede doelen
organisatie, een kleinschalig project.
Kortom, initiatieven door en voor inwoners 
van jong tot oud kunnen in aanmerking komen 
voor financiële ondersteuning van het Groene 
Kruis. 

De bestuursleden van het Groene Kruis 
beoordelen elke aanvraag en toetsen deze aan 
de vastgestelde voorwaarden. Dus heeft u of 
uw organisatie een project op stapel staan en 
voldoet dat aan onze voorwaarden, onder
steunen wij dat wellicht.

Wij vragen een projectomschrijving en een 
begroting. Kijk voor de voorwaarden en het 
aanvraagformulier op onze website:  
www.groenekruisheerlen.nl

Nu kan het nog!

U heeft vast gehoord dat De Voorzorg is 
veranderd. Die transitie werd op 2 december 
2019 bekroond met een nieuwe naam en een 
nieuwe huisstijl. Met plezier stellen wij Vincio 
Wonen aan u voor.

Een nieuwe naam
Uit vele namen hebben we voor Vincio Wonen 
gekozen. Vincio is een oud Latijns woord dat 
voor verbinden staat. Wij willen een verbinder 
zijn voor onze huurders, woningzoekenden,
de regio en onze maatschappelijke partners. 
Vitale buren maken vitale buurten. Samen 
met onze huurders en stakeholders willen we 
werken we aan toekomstbestendige buurten 
in Heerlen, Hoensbroek en Brunssum, waarin 
iedereen zich thuis en verantwoordelijk
voelt voor een prettige woonomgeving.

Een nieuwe huisstijl
In de naam Vincio Wonen heeft de V de vorm 
van een hartje. Fris, vrolijk en ondernemend.
Warm, betrokken en huiselijk. Sociaal en 
kleurrijk; symbool voor wat we voor onze 
huurders, woningzoekenden én partners 
willen betekenen. Dichtbij, transparant en 
helder encompact. Een warm welkom.  
Dat is de stijl van Vincio Wonen.

Een nieuwe organisatie
De nieuwe naam en huisstijl staan voor een 
nieuwe klantgerichte organisatie. We hebben
flink geïnvesteerd in een open én transparante 
dienstverlening die past bij deze tijd. Dat wil
zeggen dat we flexibeler gaan werken.  
Dat huurders meer digitaal zaken kunnen 
regelen.

En het belangrijkste: dat we onze deuren 
opengooien om dicht bij de persoonlijke 
vragen en woonwensen van onze huurders  
te kunnen werken.

Vincio Wonen is…
• maatschappelijk betrokken en integer
• klantgericht en ondernemend
• een partner die graag samenwerkt

Wat betekenen de veranderingen voor u?
Alle contracten en overeenkomsten die in het 
verleden met De Voorzorg zijn afgesloten,
gaan automatisch over naar Vincio Wonen. 
U hoeft daar geen actie op te ondernemen.
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons 
op via 045 522 32 55 of op ons nieuwe
mailadres info@vinciowonen.nl.

                       De Voorzorg heet nu



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 maart 2020.

ANBO
Kastanjelaan 140

Maandag 10.0012.00 en 14.0016.00 uur:  
 Computerles
Dinsdag 13.0017.00 uur: Soos
Woensdag 10.0012.00 en 14.0016.00 uur:  
 Computerles.
Donderdag 19.3022.30 uur: Kienen
Vrijdag 19.3022.30 uur: Kienen

Breuker Mannenkoor  
Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek) 

Woensdag 19.4522.00 uur: Repetitie

Brooker Shanti-koor  
Hotel Café Amicitia (Markt Hoensbroek) 

Maandag 19.0020.30 uur: Repetitie

Dameskoor Mariarade  
Parochieel centrum De Polder

Dinsdag 13.0014.00 uur: Repetitie

Dansvereniging Ummer Sjpass  
De Koffiepot 

Maandag 13.0016.00 uur: Dansen voor
   ouderen

Gemengd Kerkelijk koor St. Jozef  
Gemeenschapshuis Mariarade 

Dinsdag 19.3021.00 uur: Repetitie

HBV Huurders-belangen- 
vereniging Groot Hoensbroek  
Marktstraat 145 

Donderdag  10.0012.00 uur: Spreekuur 
En op afspraak (0455227671 of 0615434119)

Kienvereniging Mariarade 
Gemeenschapshuis Mariarade 

Maandag 19.3022.30 uur: Kienen

KVG Hoensbroek  
Gemeenschapshuis Mariarade 

Maandag  19.3022.00 uur: 1x per maand 

Ouderencentrum De Weijenberg  
Wijenbergstraat 476 

Maandag  09.0010.00 uur: Bloedafname
 13.0017.00 uur: Ontmoeting/
   Kaarten
 14.0016.00 uur: Handwerken
   (biljartruimte
   hoge flat)
 17:30 uur: Open tafel
   (om de 2 weken)
Dinsdag  09.3010.30 uur: Gymnastiek
 14.0015.00 uur: Yoga
 19.0023.00 uur: Kaarten op kan
   toor (lage flat)
Woensdag  09.3012.00 uur: TaiChi 2 groepen
Donderdag 13.0017.00 uur: Ontmoeting/
   Kaarten

 14.0016.00 uur: Handwerken
   Rode Kruis
 14.0016.00 uur: Biljarten
   (hoge flat)
Vrijdag  14.0016.30 uur: Kienen
 19.0023.00 uur: Dammen  
   (om de 2 weken)
19.0023.00 uur:  Kaarten op kan
   toor (lage flat)
RKWBCM  
Gemeenschapshuis Mariarade

Donderdag 19.3022.30 uur: Oefenavond

Scouting St. Christoffel 
HK Randweg 16 Hoensbroek 

Zaterdag 10.0012.00 uur: Bevers en  
   Welpen (410 jr.)
 12.3014.30 uur: Scouts (1015 jr.)
 12.3014.30 uur: Explorers 
   (1518 jr.)
     Stam (1821 jr.) 
Showband Corio  
Randweg 18, ingang via Jeugrubbenweg

Maandag  20.0022.00 uur: Slagwerkgroep
Woensdag  20.0022.00 uur: Blaaswerkgroep
Zaterdag 16.0018.00 uur: Gehele   
   showband,
   showrepetitie 

Vrundsjapskoer Mariarade 
Speeltuin Mariarade

Vrijdag  19.4521.30 uur: Repetitie

Vaste activiteiten

Inwoners van Heerlen kunnen direct in 
gesprek met de gemeente via de zogenaamde 
‘live chat’. Via een knop op de homepage 
kunnen ze direct een vraag stellen. Een 
formulier invullen of een telefoonnummer 
bellen is dan niet nodig. Op werkdagen 
tussen 9.00 en 16.00 uur volgt direct een 
antwoord of reactie. Wethouder Adriane 
Keulen: “Deze manier van werken hebben we 
het afgelopen half jaar uitgebreid getest.  
De reacties waren heel positief en daarom 
blijven we op deze manier werken. Maar 
persoonlijk contact blijft natuurlijk mogelijk”.

Voor sommige mensen is het lastig om zaken 
met de gemeente te regelen via de website.  
In dat geval kunnen ze via de chat direct een 
gesprek beginnen. Dat kan door de knop aan 
te klikken rechts onderaan op de pagina  
www.heerlen.nl. Is de knop niet zichtbaar op 
de homepage, dan is de chat niet beschikbaar.
De live chat is een extra service van de 
gemeente, bovenop de gebruikelijke kanalen 
als mail en telefoon. Natuurlijk kunnen 
inwoners altijd naar het stadhuis blijven 

komen. Voor sommige zaken is dat zelfs 
verplicht.

Goed afsluiten
Chatten met gemeente kan ook vanaf een 
openbare computer, bijvoorbeeld in de 
bibliotheek. Daar is het belangrijk om het 
gesprek goed af te sluiten, anders kunnen 
volgende gebruikers nog lezen wat is 
besproken. Afsluiten gebeurt via het kruisje 
rechts bovenin het chatbericht. Dan is het 
gesprek afgelopen. De gemeente reageert  
dan ook niet meer.

Privacy
Gaat het om zaken waarbij inwoners privacy
gevoelige informatie moeten aanleveren?  
Dat kan niet via de chat. In zo’n geval kunnen 
mensen de informatie via de mail of telefoon 
doorgeven.  

Mailen kan naar: gemeente@heerlen.nl, 
bellen kan naar 0455605040.

Volgen
Burgers kunnen de gemeente ook volgen op 
social media. Daar kunnen ze meedenken 
over, of op de hoogte blijven van, de 
ontwikkelingen in de stad. Ook daar volgt een 
reactie op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. 
Vragen die buiten deze tijd worden ingediend, 
worden de volgende werkdag opgepakt.

Direct in gesprek via ‘live chat’
Via homepage gemeente Heerlen


