
 
Goedgekeurd Verslag 

Overleg Participanten BROICH 
21 februari 2019 

Locatie: Breukerhoes 
Tijd:  19.30 u – 22.00 u 
Voorzitter: Wynand Cuijpers, a.i. 
Notulist:  Nicole Schols, a.i. 

Aanwezig: S. Göllesch (a.i Bestuurslid BROICH), H. de Jong (bewoner), T. de Jong (bewoner), P. Faas 
(bewoner), Gemma Gerrits (Woonpunt, V. Christis (De Voorzorg), J. Jonker (Handhaving Gemeente Heerlen), 
R. van Hummel (Stadsdeel Coördinator Gemeente Heerlen), M. Aussems (Ondernemersvereniging Hartje 
Hoensbroek), A. van Krevel (bewoner), N. Rademakers (bewoner), R. Pasmans (bewoner), W. Biermans 
(bewoner), A. Habets (bewoner), S. Ploeg (bewoner), L. Bongartz (bewoner), T. Verwey (bewoner), H. 
Verwey (bewoner), T. Zenden (Ondernemersvereniging Hartje Hoensbroek),  
F. Simons (Wethouder Middelen, Ruimtelijke Ordening en Herstructurering Gemeente Heerlen) is na 
agendapunt 3 aangesloten. 

Afmelding: W. Schroeder (Gebiedsregisseur Gemeente Heerlen), R. Jager (Wijkagent), Daisy en Jack van 
Alcander en diverse buurtbewoners. 

Agenda: 

1. Opening door voorzitter. 
Voorzitter stelt bestuur ad interim SBW BROICH voor. 

2. Voorstelronde. 
Deelnemers aan participantenoverleg stellen zich voor. 

3. Mededelingen SBW BROICH. 
➢ Bestuur en voorlopige, nieuwe opzet BROICH: 

De huidige a.i. Voorzitter, a.i. Secretaris en a.i. Bestuurslid gaan hun uiterste best doen om BROICH in de 
lucht te houden en nieuw leven in te blazen. In 2019 opnieuw op de kaart te zetten ! 
We hebben in gezamenlijk overleg met Gebiedsregisseur van de Gemeente, navolgende prioriteiten 
vastgesteld. 

• Financiële afhandeling van 2018, 
• Concentreren op het formeren van een nieuw definitief Bestuur; werven van kandidaat-bestuursleden 

en vrijwilligers, 
• BROICH organiseert actief, zelf geen activiteiten.  

Met uitzondering van één eigen activiteit; een gezinsactiviteit in december OP VELER VERZOEK. 
• Als er initiatieven vanuit de burgers komen, worden deze gefaciliteerd, 
• Activiteiten die overkoepelend / Hoensbroek-breed georganiseerd worden, worden gefaciliteerd, 

Bestuursleden op toerbeurt aanwezig zullen zijn bij bijeenkomsten en vergaderingen waar het 
noodzakelijk is om BROICH te vertegenwoordigen. 

➢ Activiteiten BROICH in 2019: 

• In 2019 zal SBW BROICH vertegenwoordigd zijn in het KERNTEAM.  
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Dit team (waar alle buurtstichtingen en – verenigingen in vertegenwoordigd zijn) organiseert Hoensbroek-
breed evenementen en activiteiten. BROCH zal hierin participeren en faciliteren. 

Denk hierbij aan Oranjefestival, fiets-versieren op Koningsdag, HAK, Straatspeeldag, Aldenhofparkloop, 
Vliegerfestival, ENNE. 

Haloween is dit jaar geschrapt vanwege gebrek aan belangstelling. Uiteraard kunnen de afzonderlijke 
buurtinitiatieven een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.  

• Bestuur BROICH zal de website gaan aanpassen en actualiseren en voorzien van allerlei informatie 
zijnde “De Sociale Kaart”; Instanties en gelegenheden waar mensen terecht kunnen met hulpvragen in de 
ruimste zin des woords. Daarnaast zal de Faceboek pagina, Twitter en Instagram actueel gehouden gaan 
worden. Simone Göllisch heeft dit stuk PR als haar kerntaak op zich genomen. 

• Prioriteit zal liggen bij het formeren van een definitief bestuur van SBW BROICH en het werven van 
vrijwilligers. 

• SCHRIJF IN UW AGENDA DATA PARTICIPANTENOVERLEG SBW BROICH 2019: 

16 mei 19.30 – 22.00 Otterveurdt 

15 augustus 19.30 – 22.00 Breukerhoes 

21 november 19.30 – 22.00 De Koffiepot  

➢ Buurtpreventieteam De Dem: ( J. Jonker en N. Schols) 

 De vorige coördinator heeft zijn vrijwilligerswerkzaamheden, om persoonlijke redenen, neergelegd per 1 
december 2018.  

Roger Kennis en Nicole Schols zijn de huidige resp. Teamleider en Coördinator.  Zij willen proberen dat in 
stand te houden wat er is. J. Jonker ligt kort toe dat dit zeker gewenst is gezien de successen die in het 
verleden behaald zijn. 

 Inventarisatie heeft geleerd dat van de 22 geregistreerde lopers, nog 5 personen daadwerkelijk actief zijn. 

Doelstellingen voor 2019 is om ultimo december 2019 weer een groepje van 10 actieve lopers te formeren; 
vrijwilligers te werven die een uurtje per week actief willen zijn; 1x per kwartaal een lopers-bijeenkomst te 
organiseren om face to face, met elkaar en Handhaving en/of Wijkagent ervaringen te delen. 

De Gemeente Heerlen heeft inmiddels een functionerende App. Hierop kunnen burgers o.a. melding maken 
van onveilige situaties, criminele activiteiten en verdachte situaties. 

4. Mededelingen Politie / Handhaving. 

De wijkagent is vanwege bijscholing vanavond niet aanwezig. J. Jonker deelt navolgende mede. 

Het is momenteel rustig op straat. Gedurende de wintertijd is er meestal weinig of geen overlast van jeugd. 
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In aanloop naar het voorjaar zullen het Gebrookerplein en het terrein BMV Aldenhof weer nadrukkelijker 
in de gaten gehouden worden. 

Landelijk is de tendens dat meldingen over verwarde personen toenemen. In Hoensbroek valt dit mee. 

Burgers kunnen het telefoonnummer 14045 bellen bij overlast. 

Vraag bewoner: Sinds de opening van BMV de Aldenhof, hebben bewoners van de omliggende 
flatgebouwen veel last van auto’s die buiten de parkeervakken worden geparkeerd, ouders die parkeren om 
kinderen af te zetten / op te halen, personeel van de BMV die allemaal zo dicht mogelijk bij school willen 
parkeren. 

Dit gaat ten koste van de parkeergelegenheden van de bewoners. Dit zijn toch vaak de ouderen die niet ver 
kunnen lopen en aangewezen zijn op “hun parkeerplaats” dicht bij de woning. 

Hierover is al een gezamenlijke brief gestuurd naar de Wethouder. Tot op heden echter nog geen reactie 
ontvangen. 

Antwoord F. Simons: Deze brief is hem niet bekend. Hij zal hier navraag over doen. 

Vraag bewoner: Kan Handhaving milder optreden bij “ fout-parkeerders” (buiten de lijnen parkeren) die 
op vrijdagochtend de Weekmarkt bezoeken ? Een kort bezoekje aan de markt wordt wel heel duur als er 
een boete wordt uitgeschreven. Dit komt de Standhouders niet ten goede als er minder bezoekers komen. 

Antwoord J. Jonker: Inmiddels worden uitsluitend boetes uitgeschreven bij gevaarlijke situaties en 
algeheel belemmerend parkeer-gedrag. 

Vraag bewoner: Kan er op het parkeerterrein achter van de flats Markstraat een bordje worden neergezet 
“Parkeren uitsluitend voor bewoners en bezoekers” ? Ook hier kunnen bewoners hun auto moeilijk kwijt 
door omdat personeel en bezoekers van het Broeklandcollege hier parkeren. 

Antwoord R. van Hummel: Deze parkeerplaats is openbaar en geen privé terrein. Een dergelijk bord 
plaatsen is dus niet mogelijk. Dhr. Van Hummel ligt een alternatief, de optie “ Blaauwe Zone” toe.  

Voorafgaand zal eerst een buurt-enquête gehouden moeten worden om het probleem breed te objectiveren 
en vast te stellen.  

Voorstel S. Göllisch: Oppert het voorstel om gezamenlijk een brief te sturen naar de directeur van de 
school om het probleem kenbaar te maken. Een kopie van deze brief naar R. van Hummel, Handhaving en 
de Wethouder. 
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Voorstel R. van Hummel: Hij zal dit algehele parkeerprobleem ontstaan na de opening van het 
Broeklandcollege, projectmatig gaan aanpakken en doorgeven aan zijn collega’s van Verkeer en 
Veiligheid. R. van Hummel zal voorstellen om op initiatief van de Gemeente, een bewonersavond te 
organiseren over dit onderwerp. Alle betrokken partijen zullen hiervoor uitgenodigd worden. 

Vraag bewoner: Uit eigen ervaring heeft kan hij de conclusie getrokken dat midden in de nacht, 
Handhaving weinig of geen actie onderneemt bij meldingen van geluidsoverlast en burengerucht. 

Antwoord J. Jonker: Midden in de nacht worden meldingen doorgezet naar de Politie. In de nachtelijke 
uren zijn maar 2 politieauto’s ter beschikking en een beperkt aantal agenten. Zij zijn genoodzaakt 
prioriteiten te stellen zoals bij ernstige delicten, ongevallen, woningbranden e.d.  

J. Jonker geeft het advies om de melding van overlast goed te definiëren; niet alleen geluidsoverlast zodat 
de politie deze op ernst kan inschatten. 

  

5. Mededelingen Alcander. 

K. Creugers ligt de rol van De Koffiepot in de wijk uitgebreid toe (zie ook Bijlage 1) 

Naast de activiteiten waar bewoners aan mee kunnen doen, zijn er ook diverse inlopen waar mensen naar 
binnen kunnen lopen met hulpvragen. 

Met name Schuld Hulp Maatje is een enorm succes gebleken. 

• Inloop maatschappelijk werk; maandag 9.00 -12.00 u; 
• Inloop algemeen; dinsdag 12.00 -16.00 u en donderdag 13.00 -17.00 u  
• Inloop Schuldhulpmaatje (zie ook bijlage 2) 
• Ook is de vrijwilligerscentrale gevestigd in de Koffiepot, waar mensen terecht kunnen die op zoek   

zijn naar vrijwilligerswerk. Vooraf dient een afspraak gemaakt te worden via de Centrale.  
Hoe te bereiken:  
Postadres:  Postbus 303, 6400 AH Heerlen  
Telefoon:  Dinsdag en donderdag 10.00 tot 13.00 uur: (045) 7111550  
                 Woensdag en vrijdag 10.00 tot 13.00 uur: (045) 2042030)  

• Samenwerking met Care en share Kledingdag (https://www.facebook.com/careenshare/)  
Donaties dienen vooraf aangemeld en afgesproken te worden. Ontvangers/mensen moet zelf fysiek 
aanwezig zijn. Er mag voor anderen niets meegenomen worden. Ook niet voor eventuele eigen 
kinderen. Ook deze moeten fysiek op een kledingdag aanwezig zijn.  

• Buurtsteun netwerk in De Dem brainstormsessie:  Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden om 
hierover van gedachten te wisselen. Met een op te zetten netwerk Buurtsteun wordt bedoeld, alle 
vormen van hulp- en dienstverlening tussen (buurt) bewoners onderling. Dit kunnen familieleden, 
maar ook buren of andere personen uit het sociaal netwerk van bewoners zijn.  
De kunst zal zijn om grenzen van professionaliteit aan te geven; Misbruik en Gebruik liggen dicht bij 
elkaar. 
Geïnteresseerden kunnen zich bij Kim Creugers melden. 

6. Mededelingen Centrum Hartje Hoensbroek (vertegenwoordigen 25 aangesloten ondernemers):  
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Sinds kort is er een nieuw bestuur met veel “ jong bloed”. Het bestuur wil zich graag aansluiten bij de 
diverse buurtstichtingen. De nieuwe policy is om zich niet meer elitair op te stellen maar de handen in 
elkaar te slaan om samen activiteiten, Hoensbroek-breed, te organiseren waaraan zoveel mogelijk 
bewoners kunnen deelnemen en om zoveel mogelijk bewoners te bereiken. 
Uiteindelijk vissen we allemaal in dezelfde vijver wat betreft financiën, middelen en beschikbare, 
inzetbare vrijwilligers. 
T. Zenden doet het voorstel om gezamenlijk Hoenbroek-breed een Sinterklaasfeest te organiseren en 
hiervoor een Sinterklaas-comité op te richten. 
W. Cuijpers stelt voor om T. Zenden en M. Aussems uit te nodigen in het KERNTEAM om ideeën toe te 
lichten en meningen met de achterban te bespreken. 
Zo heeft o.a. Hartje Hoensbroek dit jaar een (eigen) Haloweenfeest gepland op de zaterdag voor 
Haloween; in het Centrum georganiseerd. 

(Voor overige activiteiten zie bijlage 3) 

7. Mededelingen Gemeente Heerlen: 
Namens de Gemeente deelt R. van Hummel navolgende info-punten: 
• Leasure-Lane: Dit is een recreatief fietspad / recreatieve ontspanningsroute door België, Duitsland en  
Nederland. Ononderbroken door kruisende wegen van gemotoriseerd verkeer. 
IBA zal dit project in 2020-2021 gaan trekken als Expoproject; in samenwerking met de Provincie. Dit 
betreft zowel aanleg als onderhoud. Uiteraard met subsidies van de Gemeenten in de betreffende 
gebieden. 
Voor Hoensbroek betekent dit o.a. dat het oude Mijnspoor in ere zal worden hersteld. 
1 Mei zal het financiële besluit worden genomen waarna een start met de inrichting wordt gemaakt eind 
2019. Dit zal dit jaar Gemeente- en regio-breed worden gecommuniceerd. 

F. Simons vult aan dat dit grensoverschrijdende project een financiële impuls biedt voor de hele regio. De 
algehele economie; meer bekendheid geven aan de streek, de toeristensector alsmede werkgelegenheid, 
horeca-expansie, overnachtingsfaciliteiten, fietsverhuur /-onderhoud  enz enz 

8. Mededelingen Woonpunt: 
Namens Woonpunt deelt G. Gerrits navolgende info-punten: 
• De sloop en renovatie van De Slak is uitgebreid toegelicht. 
Woonpunt heeft gedurende 3 dagen inloopspreekuren gehouden in de wijk i.s.m. Sociale Buurteams. 
De eerste prioriteit heeft de zorg van en voor de ouderen in deze wijk. 
Fase 1 is dat bij de Aldenhof 20 levensloopbestendige woningen zullen worden gebouwd. Bewoners van 
De Slak zullen prioriteit krijgen bij toewijzing. 
Fase 2 en 3 van dit project zullen pas worden vastgelegd en openbaar gemaakt worden als met ALLE 
bewoners van De Slak gesproken is. 
Daarna zal een Klankbord-team geformeerd worden waarin alle partijen in vertegenwoordigd zullen zijn. 
Info-dagen zullen nadien worden georganiseerd. 

F. Simons vult aan dat de Gemeente Heerlen zich sterk heeft gemaakt voor het behoud van de authentieke 
en karakteristieke uitstraling van de wijk. Het was financieel niet verantwoord om een algehele renovering 
door te voeren in het kader van duurzaamheid. Het leefbare oppervlak van de woningen is ook niet meer 
van deze tijd. Daarnaast is het vocht-probleem structureel niet oplosbaar. Afbraak is de enige optie 
gebleken na gedegen en langdurig onderzoek. Vandaar dat dit traject ook langer geduurd heeft dan 
voorzien. 
G. Gerrits geeft aanvullend aan dat zorgvuldigheid en het afwegen van ALLE belangen meer tijd heeft 
gevraagd dan voorzien; alvorens tot daadwerkelijke acties over te gaan. 
• Flats Marktstraat: deze gaan in het kader van duurzaamheid ook aangepakt worden eind 2019. 

 In eerste instantie aan de buitenzijde. Info bijeenkomsten voor bewoners volgen op korte termijn. 
• De woningen Pannenberg staan voor renovatie in het kader van duurzaamheid op de planning in 2020. 
• Ontwikkelingen op het gebied van “ Van het Gas af” worden nadrukkelijk meegenomen en gevolgd. 

9. Mededelingen zorginstellingen (Standby, Oase, Meander, Philadelphia enz.)  
Geen vertegenwoordiging aanwezig. Wij zullen instellingen vóór volgend Participantenoverleg benaderen. 
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10.  Mededelingen HBV Groot Hoensbroek. 
Geen vertegenwoordiging aanwezig. Wij zullen instellingen vóór volgend Participantenoverleg benaderen. 

11.  Mededelingen aanwezige bewoners:  
Wordt geen gebruik van gemaakt. 

12.  Ós Gebrook, inclusief buurteam en KERNTEAM. 
Wordt geen gebruik van gemaakt. 

13.  Kleine en grootschalige buurtinitiatieven: 
 Financiële middelen / bijdragen kunnen worden aangevraagd bij: 
• De Gemeente / De Buitenkans: voor activiteiten in de openbare orde zoals “Buurtdeal”, 
• De Gemeente; buurtactiegelden om tekorten te dekken bij initiatieven ten behoeve van sociale cohesie 

in de buurt, 
• BROICH: zie website www.broich.nl  

14.  Agendapunten op de valreep: 
 Niet van toepassing. 

15. Rondvraag: 
Vraag bewoner:  Het verdient aanbeveling om een 30 km zone toe te passen in de inrichting Nieuwstraat/
bocht. 
Antwoord R. van Hummel: Vraag wordt doorgegeven aan collega’s Verkeer en Veiligheid. 

Vraag bewoner: Komen de speeltoestellen terug op het terrein Aldenhof ? 
Antwoord R. van Hummel: Info ontbreekt op dit moment. Moet e.e.a. nakijken en komt hierop terug. 

Vraag bewoner: Diverse meldingen van openbare orde zijn gemaakt inzake al dan niet, bonafiede auto 
handel op de Nieuwstraat. Autowrakken stapelen zich op tot bijna op de stoep. 
Antwoord J. Jonker: Worden op korte termijn officiële maatregelen genomen en acties ingezet. 

Vraag SBW BROICH: Wie geïnteresseerd is in enige vorm van vrijwilligerswerk in het bestuur van 
BROICH of in bij een activiteit, in welke vorm dan ook, kan zich heel graag bij ons melden. 
Telefoon BROICH 06 821 051 01 

Vraag Buurtpreventieteam De Dem:  Wie geïnteresseerd is om 1x een uurtje per week (of meer / langer) 
door de wijk te lopen op een tijd dat het jou uitkomt en jou schikt 
Bel N. Schols 06 50 283 283 of 045 5223075 voor nadere info en een babbel. 

16.  Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van aanwezigheid en inbreng.  
Breukerhoes dank voor de goede verzorging. 
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