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Vrijwilligers gezocht om buurtpreventie in Mariarade op te starten

Waarom buurtpreventie?

Om maar meteen met de deur in huis te
vallen: Iedereen wil toch graag wonen in
een wijk die schoon, ongeschonden en ook
veilig is. Veiligheid is een zaak van ons
allemaal: politie, gemeente, woningcorporaties en bewoners.
Ondanks de inzet van politie en justitie blijft
het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen in Limburg nog altijd stijgen. En dat
betekent grote schade aan persoonlijke
eigendommen, plus ergernis, verontrusting en
soms zelfs angst.
Zover laten wij het toch niet komen!
Het doel van buurtpreventie is dat bewoners
en politie er samen voor zorgen dat dieven,
inbrekers en vernielers minder gemakkelijk
de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door
wat extra op te letten en wat meer betrokken

te zijn bij de straat, maar ook door de inzet
van buurtwachten. Het geeft mensen een
veiliger gevoel, wetende dat er buurtgenoten
zijn die extra alert zijn en / of steekproefsgewijs controlerondes door de wijk lopen en
zodoende alles in de gaten proberen te
houden. Geconstateerde bijzonderheden
worden dan opgeschreven en indien noodzakelijk, gemeld en besproken met de politie.
Ook al kun je niet alle misdaden 100%
voorkomen, door de preventieve werking
van een preventieteam, neemt de kans op
onregelmatigheden wel beduidend af.
Buurtpreventie heeft dus alles te maken /
met ogen en oren openhouden in uw eigen
belang en dat van uw directe omgeving.
Een buurtpreventieteam, kost u niet veel
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moeite of tijd, maar het kan heel wat
opleveren: een gezelliger, veiliger en
rustiger buurt.

WhatsApp
Buurtpreventie wordt vaak gecombineerd met
WhatsApp-borden rondom de wijk.
Whatsapp preventie is een moderne digitale
vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen
met WhatsApp gratis met elkaar berichten
uitwisselen en bestanden delen.
Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp
groepen die op lokale schaal een buurt veiliger
proberen te maken.
Indien er voldoende interesse bestaat,
is het de bedoeling dat we (op een nog
nader te bepalen datum) een informatieve
bijeenkomst organiseren en de ideeën van
een preventieteam / buurtwacht gezamenlijk
gaan bespreken / uitwerken.

Voor meer informatie of om u aan
te melden, neem dan contact op met
SBWM bestuurslid Wim van Straten
via 06 - 13 16 10 05.

Zaterdag 20 augustus

Tent in de Buurt
Zaterdag 20 augustus komt SBWM naar
u toe. Wij staan tussen 11.00 en 13.00 uur
met een tent op het Wolfshoofdplein, bij
de speeltoestellen.
Graag ontmoeten wij u hier onder het genot
van een hapje en een drankje om te praten
over de ontwikkelingen in Mariarade. Want
net als u willen wij onze buurt zo goed
mogelijk in stand houden.
Dat kan alleen als we allemaal, buurtbewoners, verenigingen, SBWM, gemeente, politie,
woningcorporaties en ondernemers zelf het
goede voorbeeld geven.

Kom langs en maak een praatje met de
bestuursleden van SBWM en onze adviseurs.

Tent in de Buurt 2015

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
SBWM bestuurslid Francois van Krevel
via 06 - 80 04 58 24.

Op veel vragen kunnen wij direct antwoord
geven, andere vragen nemen wij mee en
zetten wij uit bij de juiste instanties.
U krijgt in ieder geval een reactie van ons.
Naast vragen en klachten hopen wij ook op
een aantal suggesties van u. Samen maken
wij Mariarade nog beter!

Bewonersinitiatief

Trefpunt voor mens en dier
Een aantal buurtbewoners zijn bezig met een
bijzonder initiatief. Onder leiding van Jolanda
Hendriks proberen zij een ontmoetingsplekje
in Mariarade te realiseren. Jolanda hierover;
“Het doel is om van het veldje bij de Voltalaan
een sociaal trefpunt te maken voor mens
en dier. Wij kunnen dit realiseren door
handtekeningen te verzamelen.”

De initiatiefnemers hebben daarom een
facebookactie opgezet. SBWM staat achter
bijna alle bewonersinitiatieven en steunt ook
deze actie. Daarom besteden wij er aandacht
aan in deze nieuwsbrief.

kunnen geven aan Woonpunt en de gemeente
Heerlen.
Wilt u het initiatief steunen,
laat het dan weten via
facebook.com/SocioVoltaveld
of via lasbedrijfhendriks@planet.nl,
het mailadres van Jolanda Hendriks.

Geef uw reactie via facebook of via de mail,
zodat de initiatiefnemers een duidelijk bericht

Vrijwilligers gezocht

Seniorenmiddag

seniorenmiddag 2015

SBWM organiseert 4 maal per jaar een
Seniorenmiddag. Mensen van 55 jaar en
ouder kunnen dan deelnemen aan een
activiteiten (kienen, handwerken, lezing,
kerststukjes maken etc).

Aansluitend is er een diner in het gemeenschapshuis. Mensen kunnen ook gewoon
gezellig een kaartje leggen en dan
vervolgens deelnemen aan het diner.
Wij zoeken een aantal nieuwe vrijwilligers

Wilt u meer informatie of wilt u zich meteen aanmelden?
Neem dan contact op met SBWM voorzitter Chris Tiekstra via 06 - 53 25 98 97.

voor deze activiteit. Mensen die graag iets
voor hun buurtbewoners willen doen door
vier maal per jaar een activiteit op te zetten.
SBWM betaalt de bijeenkomsten (soms
is er een kleine bijdrage van de bezoekers)
en Jeroen en Kim van het Gemeenschapshuis
helpen ook mee om alles goed te laten
verlopen.

Nieuwjaarstref Mariarade

Wie pakt de handschoen op?

Nieuwjaars Brunch 2016

Traditiegetrouw organiseren wij op de eerste
zondag van het nieuwe jaar een Nieuwjaarstref. Bedoeld voor alle inwoners van
Mariarade en voor alle organisaties en
verenigingen uit onze wijk.

Vorig jaar is voor het eerst een NieuwjaarsBrunch georganiseerd door Jeroen van het
Gemeenschapshuis. Dat kunnen we komend
jaar weer doen. Of iets heel anders, de
mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

Ieder jaar pakt een vereniging of organisatie
dit op. Maar het mag ook een straatvereniging
zijn of een bedrijf, die aan de slag gaat voor
de Nieuwjaarstref. SBWM betaalt de kosten,
helpt mee in de organisatie en verzorgt
de communicatie rondom de bijeenkomst.

Als we er samen maar een gezellig feestje
van maken.

Voor de Nieuwjaarstref 2017 zoeken wij
nog een partij die dit wil oppakken.
Interesse, of vragen?
Neem dan contact op met SBWM voorzitter
Chris Tiekstra via 06 - 53 25 98 97.

Buurtsteun in Mariarade
Mariarade is vanouds een buurt met een
rijk verenigingsleven. Veel mensen in de
buurt kennen elkaar dan ook via een of
meer verenigingen. Dat is goed voor je
sociale contacten en je gevoel van welbevinden. Het is daarnaast ook nog handig.
Want als je eens een probleem hebt waar
je zelf niet uitkomt, kun je, behalve familie
of vrienden, ook mensen van de vereniging
vragen een handje te helpen.
Maar niet iedereen is lid van een vereniging,
en niet iedereen heeft familie of vrienden
die je kunnen helpen bij problemen waar
je wel eens tegen aan loopt.

Bij wie kun je dan terecht?
Sociaal Buurtteam
Er zijn gelukkig professionele instanties die
kunnen helpen. Het sociaal buurtteam biedt
hulp, informatie en advies, onder andere op
het gebied van opvoeding, zorg en maatschappelijk werk. Maar zou het niet fijn zijn als je
voor eenvoudige hulpvragen niet naar een
instantie hoeft, maar terecht kunt bij mensen
in je eigen buurt?

Buurtsteun
Met buurtsteun proberen we mensen met
een ondersteuningsvraag in contact te
brengen met mensen die ondersteuning
willen bieden.

Voor meer informatie of
meldingen kunt u bellen met
Bart Vliegen, gebiedsregisseur
van de gemeente Heerlen via
045 - 560 51 79, b.vliegen@heerlen.nl
of
Jeroen Hoovers, opbouwwerker bij Alcander
06 - 387 57 617, jhoovers@alcander.nl.

te doen voor een ander. Ook eenzaamheid,
wat vooral bij oudere mensen vaak voorkomt,
wordt op deze manier teruggedrongen.
Mensen hebben weer contact met elkaar
en voelen zich gelukkiger.
Wat kunt u doen?
Als u vermoedt dat iemand wel wat hulp
kan gebruiken kunt u hem of haar daar
gewoon eens naar vragen. Als u dit liever
niet doet, kunt u uw zorg over iemand
ook doorgeven aan het sociaal buurtteam
(voor contact-gegevens zie achterpagina).
Het is ook mogelijk om uw vraag voor te
leggen aan de Stichting Buurtgericht Werken
Mariarade. SBWM werkt samen met het
sociaal buurtteam en zorgt dat uw signaal

Veel mensen hebben graag iets over voor
iemand uit de eigen straat of buurt. Een
boodschap meenemen, de hond uitlaten
als iemand even niet goed kan lopen, even
op de kinderen passen.

op de juiste plek terecht komt, zodat er
naar een oplossing gezocht kan worden.

Heel veel mensen in Mariarade doen dit al.
Het mes snijdt aan twee kanten: mensen
worden geholpen bij hun probleem, en de
mensen die helpen vinden het fijn om iets

Samen zorgen we er voor dat Mariarade
voor nog meer inwoners een buurt is
waar de mensen elkaar kennen en iets
voor elkaar over hebben.

Heeft u nog vragen of ideeën over dit
onderwerp? Wij horen ze graag.

Uw Sociaal Buurtteam
Dit team is er voor jong en oud, voor
iedereen die in Heerlen ondersteuning of
advies nodig heeft op het gebied van zorg,
welzijn, opvoeden, opgroeien of meedoen
aan de maatschappij. U kunt niet alleen bij
ons aankloppen als u zelf vragen heeft, maar
ook als u zich zorgen maakt over iemand uit
uw omgeving. Een kind, familie- lid of
buurman bijvoorbeeld.

ook bij het Sociaal Buurtteam terecht met tips
en goede ideeën die het wonen in uw buurt
plezieriger maken.
Sociale Buurtteams Heerlen
Inloop op maandag van
10.00 tot 12.00 uur
in Jongerencentrum The Max,
Kastanjelaan 140A.
Tim Kasner 06 - 31 66 44 10
Lonneke Scholten 06 - 42 94 17 24
Famke Beckers 06 - 42 94 15 63
info@sociaalbuurtteamheerlen.nl

Een goed idee voor uw buurt?
Het Sociaal Buurtteam is onderdeel van
de buurt en wil samen met buurtbewoners
werken aan een prettige buurt. U kunt daarom

Wegwerkzaamheden
Gedeelte Amstenraderweg (Gebrookerplein tot Spoordijkstraat) gereed 8 augustus.
Gedeelte Amstenraderweg (Spoordijkstraat tot Voltalaan) start eind augustus,
gereed medio november.

Buurtdag 2016
Op zondag 18 september zal de Buurtdag
Mariarade plaatsvinden. De Buurtdag
Mariarade wil een aantal zaken combineren.
We beginnen met een mis in onze eigen
Mariagrot. Daarna is er een markt waar
de verenigingen en stichtingen uit onze
buurt zich presenteren. In totaal verwachten
wij hier ruim 15 deelnemers.

Naast dit alles is er weer een gezellige
straatmarkt met gebruikte en nieuwe spullen.

Bijdrage voor kleinschalige
bewonersinitiatieven

Buurtactie 2016

De pilot buurtactie 2015 wordt wegens succes
verlengd in 2016. Met deze subsidieregeling
kunnen inwoners een bijdrage krijgen voor
kleinschalige initiatieven en acties die het
netwerk in de buurt versterken. Het gaat er
om dat er nieuwe ontmoetingen of nieuwe
contactmomenten tussen bewoners ontstaan.
Voor meer informatie en aanvragen
kijk op www.heerlen.nl/buurtactie.

HAK
Hou je van schilderen, dansen, dichten?
De HAK (platform Hoensbroekse Amateurkunsten) zoekt uitbreiding.
Met een tiental mensen werken we sinds
2012 aan allerlei projecten. We spelen toneel,
we maken muziek, we schilderen, we dichten
met jong en oud. We zoeken aanvulling van
onze club met deelnemers en vrijwilligers
uit Mariarade die met de HAK mee willen
werken aan kunstzinnige activiteiten.

Wilt u ook een standje?
Neem dan contact op met SBWM voorzitter
Chris Tiekstra via 06 - 53 25 98 97.
Buurtdag Mariarade heeft een kleinschalige
opzet en is gericht op sociale cohesie in de
buurt. Wij willen de verenigingen en inwoners
activeren in hun eigen woonomgeving, gewoon
iets goeds en positiefs doen voor onze wijk.
Dat is onze drijfveer.

De verenigingen verkopen kleine etenswaar,
zodat zij een bijdrage voor hun eigen kas
kunnen verdienen. Voor de kinderen is,
naast de activiteiten van Scouting St. Christoffel,
de speeltuin geopend met tal van activiteiten.

De organisatie is in handen van een aantal
samenwerkende verenigingen uit Mariarade.
Formeel is de Stichting Buurtgericht Werken
Mariarade de aanvrager van de vergunning,
maar de organisatie werkt op basis van gelijkwaardigheid en alle medewerkers doen dit
geheel vrijwillig.

Buurtdag Mariarade 2015

Datum

Evenement

Plaats

Organisatie

20 - 08

Tent in de Buurt

Mariarade

SBWM

04 - 09

Rommelmarkt

ANBO

ANBO

15 - 09

Seniorenmiddag

Gemeenschapshuis SBMW

17 - 09

Buddy Dag

HK

Scouting St. Christoffel

18 - 09

Buurtdag Mariarade

Mariarade

SBWM - Diverse verenigingen

24 - 09

Grote Barbecue

ANBO

ANBO

25 - 09

Burendag		

01 - 10

Oktoberfeest

Gemeenschapshuis C.V. Blauw - Wit

Buurtvereniging Mariarade

08 - 10

Wienertreffen

ANBO

C.V. De Kangaroe’s

09 - 10

Afsluitingsfeest

Speeltuin

Speeltuin Mariarade

Cultuuruitstapje

Mergelrijk

Buurtvereniging Mariarade

15 - 10

Jota - Joti

HK

Scouting St. Christoffel

We zoeken mensen die hun eigen talent willen
ontdekken of laten groeien. We zoeken mensen
die samen met ons Hoensbroekse jongeren
en ouderen willen verbinden via kunst en
creatieve projecten.
Dit jaar is ons thema ‘vreemde vogels’.
Wie voelt er voor om met
ons mee te doen? Je vind ons op
facebook.com/hoensbroekseamateurkunst
en op de websites van de buurtstichtingen.
Meld je aan, dan nemen we
contact met je op!

Colofon
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Buurtgericht Werken Mariarade
en wordt een aantal keren per jaar uitgegeven.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij
Chris Tiekstra, 06 - 53 25 98 97
Kijk voor meer informatie op
www.sbwm.nl
De Nieuwsbrief verschijnt alle even maanden.
Inleveren teksten voor 25 september.

