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Voorwoord
Op 1 januari j.l. zijn de voorzitter Chris
Tiekstra en Henri Zoetbrood uitgetreden uit
het bestuur SBWM-Mariarade. Wij zijn beide
heren dankbaar voor het vele werk dat zij
besteed hebben gedurende vele jaren aan het
verenigingswerk in Mariarade.
We moeten echter wel verder, en dat heet dat
er behoorlijk wat werk op het bordje komt van
het nu zittende bestuur, te weten Wim van
Straten, Bertha Jongen, Francois van Krevel en
Leon Krewinkel.

Ik heb aangegeven dat ik voorlopig de functie
van voorzitter en secretaris op me zal nemen
totdat het bestuur is aangevuld met aardige
mensen die Mariarade een warm hart
toedragen en iets voor deze mooie wijk willen
betekenen.Op dat moment wordt er een
nieuw bestuur gevormd en de diverse functies
verdeeld.
In dat kader doe ik een beroep op u. Voelt u
zich geroepen om dit bestuur aan te vullen ,
meld U zich dan. Wij wachten op Uw reactie.

De openbare vergadering van SBWM
vindt plaats op woensdag 15 februari
a.s. om 20.00 uur in gemeenschapshuis
Mariarade, Weijenbergstraat te
Hoensbroek.
Op 23 maart a.s vind er een
kienmiddag plaats voor senioren
in gemeenschapshuis Mariarade.
Aanmelden bij Jeroen of Kim.
Telefoon 045 - 528 68 95, 06 - 43 01 60
48 of 06 - 24 68 85 10.

Wim van Straten (wtvanstraten@gmail.com)

Nieuw veiligheidsbeleid Heerlen: extra inzet voor veilige buurten
Aandacht voor veiligheid kan niet beperkt
blijven tot het bestrijden van criminaliteit en
overlast. Net zo belangrijk is dat inwoners
zich veilig voelen in hun eigen buurt. Dat is
het uitgangspunt geweest voor een nieuwe
aanpak van het veiligheidsbeleid in Heerlen.
Het nieuwe veiligheidsbeleid van Heerlen
zet vanaf 2017 extra in op een veilige
leefomgeving. Doel is dat inwoners zich
veiliger gaan voelen, met name in de eigen
buurt. Om dat te bereiken wordt gezorgd
voor meer blauw op straat, komt er meer
ruimte voor burgers om zelf te werken
aan een veilige omgeving en gaan de
partners in de buurten meer samenwerken.
Dit staat in de kadernota leefbaarheid
en veiligheid 2017-2020 die samen met
vertegenwoordigers van veiligheidspartners
en buurtvertegenwoordigers is gemaakt.
Veiligheid per buurt
Op basis van cijfers van gemeente en politie is
per buurt een analyse gemaakt van de situatie
die in de breedste zin te maken heeft met
veiligheid en leefbaarheid. Zaken als sociale
samenhang, overlast, verloedering, misdaad,
slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens
zijn op een rij gezet. Gemeente, politie,
vertegenwoordigers van organisaties die
in de buurten werken en inwoners hebben
daarna een prioriteitenlijst opgesteld van de
problemen die het eerste moeten worden
aangepakt. Zo zijn er in het afgelopen jaar
19 buurtveiligheidsanalyses gemaakt.
Buurtaanpak
Om de veiligheid in de buurten te verbeteren
wordt gezorgd dat er in elke buurt duidelijk en
zichtbaar meer blauw op straat komt.

De wijkagent is de spil en het aanspreekpunt
voor de mensen in de buurt. Naast de wijkagent
krijgt iedere buurt in de loop van 2017 een
eigen handhaver (BOA). Om dat te realiseren
wordt het aantal gemeentelijke handhavers
volgend jaar verdubbeld. Via ‘baanbrekend
werk’ kunnen mensen ingezet worden die
dienen als extra ogen en oren in de buurten.
Nieuw is ook dat alle organisaties die in de
buurt werken gaan samenwerken als het gaat
om leefbaarheid en veiligheid. Vanuit die
gezamenlijke verantwoordelijkheid worden
de veiligheidsproblemen uit de buurtanalyses
aangepakt.
Ruimte voor initiatieven inwoners
In gesprekken met de buurten, maar ook
uit voorbeelden in onze stad en in het land
blijkt dat inwoners zelf veel kunnen en
willen doen aan de veiligheid van de eigen
buurt. Deze initiatieven zijn waardevol en
worden gewaardeerd en ondersteund. Door
initiatieven te stimuleren en te ondersteunen
zullen inwoners zelf een belangrijke rol gaan
spelen in de verbetering van de veiligheid in
buurten. Over de mogelijkheden en concrete
invulling gaan we volgend jaar de gesprekken
aan met alle buurten.
Buurtoverstijgende aanpak
Een aantal veiligheidsthema’s kunnen niet
alleen op buurtniveau worden aangepakt.
De belangrijkste thema’s die naast een veilige
woon- en leefomgeving op stedelijk niveau
aangepakt moeten worden zijn jeugdoverlast,
drugsoverlast, woninginbraak, overvallen,
straatroof en geweld, georganiseerde
criminaliteit, radicalisering en veilig uitgaan.
“Veiligheid is van ons allen,” stelt burgemeester
Ralf Krewinkel. “In de nieuwe werkwijze staan

de bewoners, de wijken en de wijkveiligheid
centraal. Heerlen veiliger maken doen we
samen!”

Sociaal buurtteam

Bij het Sociaal Buurtteam kunt u terecht voor
kleine en grote vragen.
Bijvoorbeeld vragen over:
– de opvoeding van uw kind;
– problemen met uw kind op school;
– problemen in uw relatie; inkomen, werk of
schulden;
– vrijwilligerswerk in de buurt, contact met
anderen;
– zelfstandig (blijven) wonen, eenzaamheid,
zorg of welzijn.
Het team bestaat uit de volgende personen:
Martin Driessen
mdriessen@alcander.nl
Lonneke Scholten
lonnekescholten@mgzl.nl
Laurette Kleintjens
laurettekleintjens@mgzl.nl
Katrien Vandersteen
k.vandersteen@heerlen.nl

Aan de Slag!
De vrijwilligerscentrale van welzijnsorganisatie
Alcander is, in samenwerking met gemeente
Heerlen, COA, Povl en Pharos, gestart met het
project ‘Aan de slag’. In de gemeente Heerlen
worden asielzoekers en statushouders die in
het asielzoekerscentrum wonen, bemiddeld
en begeleid naar vrijwilligerswerk.
Meedoen is gezond
Veel vluchtelingen beschikken over talenten
en zijn welwillend om te werken. Het is
belangrijk om dat te versterken en te
behouden. Ervaring leert dat dagbesteding en
het opdoen van contacten goed is voor het
welbevinden van iedereen. Daarom willen wij
asielzoekers zinvolle activiteiten aanbieden
die invulling geven aan de dag, de dagelijkse

sleur teniet doen en ervoor zorgen dat de
asielzoeker niet alleen als vluchteling door
het leven gaat maar zich ook zinvol voelt.

– vergroten van het draagvlak in de
samenleving door een positieve
beeldvorming.

Het vrijwilligerswerk zal een bijdrage leveren
aan;
– het vergroten van het gevoel van
eigenwaarde.
– het verbeteren van de integratie door een
snelle aansluiting met de samenleving.
– het verbeteren van het leefklimaat in zowel
de opvang als in de buurten.
– het vergroten van de kennis van de
Nederlandse taal.
– het verbreden van het sociale netwerk.

Oproep
De vrijwilligerscentrale zoekt hulp voor het
succesvol maken van het project.
Ben jij bereid en vaardig om een kleine groep
mensen te begeleiden in het vrijwilligerswerk?
Werk jij bij een organisatie en/of ben je zelf
vrijwilliger bij een vereniging en denk jij een
leuke klus te hebben?
Ben jij een ondernemer die op een andere
manier zou kunnen helpen?
Wij kunnen je hulp goed gebruiken.
Neem graag contact op met:
Jeroen Hoovers, projectleider ‘Aan de slag’
06 - 10 55 87 98, jhoovers@alcander.nl

Scouting St. Christoffel uitdagend actief

Nieuwe buurtindeling stadsdeelcoördinatoren
Onlangs hebben wij u geïnformeerd dat er
een aantal wisselingen zijn geweest met
betrekking tot ons team van stadsdeelcoördinatoren. Inmiddels zijn wij weer op
volle sterkte. Vier stadsdeelcoördinatoren en
twee ondersteuners. Vanaf 1 januari is de
nieuwe gebiedsindeling ingegaan:

Ultra-activiteiten
Scouting St. Christoffel staat bekend om zijn
ultra-activiteiten speleo, abseilen en klimmen.
Een eigen klimwand, dat zou wat zijn!
In september ging deze wens in vervulling en
werd in het hoofdkwartier, dank zij een sponsor,
een klimmuur gerealiseerd; op liefst 6 routes,
van makkelijk naar moeilijk, kunnen de scouts
nu hun klimkunsten testen. Daarnaast kan
iedereen die deze steile wand wil bedwingen,
bij ons terecht; een uurtje klimmen onder
deskundige en gecertificeerde leiding!
Terug naar OER
Onder het motto “Terug naar OER” worden
de leden elke week uitgedaagd. Je potje
brouwen op een zelf gemaakt kacheltje uit
een conservenblik, slapen in een met takken,
touw en een stukje zeil geknutseld nachthonk.
Of luisteren en ervaren hoe het is om blind te
zijn en te leven met een blindengeleidehond.
Omgaan met de natuur, verzorgen van
kleine verwondingen, zelf maken van zeep.
Dit spreekt aan. Zo zijn op 21 januari,
nadat ze zelf hun insignes met GPS e.d.
hadden opgespoord, maar liefst 13 nieuwe

jeugdleden, 9 bevers/welpen en 4 scouts,
geïnstalleerd in het bijzijn van de ouders.
Activiteiten
En in de komende maanden staan nog meer
activiteiten op het programma. Op 11 maart
wordt de NL-DOET dag gehouden.
Bevers, welpen en scouts gaan aan de slag met
het project Afval en Milieu en explorers, stam,
bestuur en ouders met het opschonen van het
terrein. Twee weken later, op 25 maart,
trekken we met zijn allen naar het Pius centrum.
In het kader van de Nationale Pannenkoekendag, gesponsord door Koopmans Meel en
Tefal, slaan we daar onze gaarkeuken op en
trakteren de bewoners op een lekkere met veel
scoutingliefde gebakken pannenkoek.
Bij de tijd
Is St. Christoffel ook modern? Natuurlijk!
Wat te denken van het LAN-party weekend,
waar internet centraal staat.
Zin in een uurtje klimmen, eens een keer of
een paar weken gratis meedoen? Neem dan
contact op met 045 - 521 48 95 en het wordt
geregeld. Kom en laat je uitdagen!

Remko van Hummel
Stadsdeelcoördinator Hoensbroek,
Woonboulevard-Ten Esschen
r.van.hummel@heerlen.nl
Elvira Ingenhoven
Stadsdeelcoördinator Vrieheide-De Stack,
Heerlerheide-Passart, Heksenberg, De Hei,
Rennemig-Beersdal, Zeswegen-Nieuw Husken
e.ingenhoven@heerlen.nl
Philine van den Hove
Ondersteuner voor Remko en Elvira
p.van.den.hove@heerlen.nl
Geert Pizlo
Stadsdeelcoördinator GMS, MSP, Heerlencentrum, Eikenderveld, Molenberg
g.pizlo@heerlen.nl
Eugène Hodes
Stadsdeelcoördinator Welten-Benzenrade,
Aarveld-Bekkerveld, Caumerveld-Douve
Weien, Heerlerbaan, De Beitel
e.hodes@heerlen.nl
Carlien Boswell
Ondersteuner voor Geert en Eugène
c.boswell@heerlen.nl

Mondriaan
Oudercursus
Genotmiddelen

Hoe pak jij dit aan?

Op 14 maart gaat weer een ‘Oudercursus
Genotmiddelen’ van start, georganiseerd
door de afdeling Verslavingspreventie van
Mondriaan.

“Mijn kind doet dit (nog) niet!”

Voor wie is de cursus bedoeld?
De bijeenkomsten zijn voor ouders (en andere
opvoeders) met kinderen tussen de 10 en
16 jaar die:
– vragen hebben over alcoholgebruik, roken
en blowen door jongeren
– vragen hebben over gamegedrag of
internetgebruik van jongeren
– informatie en advies hierover willen
– te maken hebben met beginnend gebruik
van alcohol, roken en blowen door hun kind.
De cursus is niet geschikt voor ouders die
zwaar experimenterende kinderen hebben.
Deze ouders zullen wij een individueel traject
aanbieden.

“Hoe praat ik met mijn kind over
alcohol en drugs?”

Het doel van de cursus is om ouders
informatie te geven over het gebruik van
alcohol en drugs (en de gevolgen hiervan).
Zij krijgen handvatten aangereikt om drinken,
roken en blowen te voorkomen of met het
beginnende gebruik van hun puber om te
gaan. De laatste avond staat vooral in het
teken van het gamegedrag van pubers.
Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan
de rol van de puberteit hierin.

... over puberteit, alcohol, andere drugs en gamen

Een greep uit de reacties van ouders die de
cursus reeds gevolgd hebben:
“Het zet je tot nadenken. Een aantal
praktische tips heb ik thuis al uitgeprobeerd.”
“Niet roken en drinken door jongeren moet
net zo normaal worden als niet meer roken in
een restaurant.”

“Waarom zijn genotmiddelen zo
aantrekkelijk voor jongeren?”

“Mijn kind experimenteert soms...”
“Ik kan wel wat advies gebruiken!”

Oudercursus genotmiddelen

Laat je niks wijsmaken
Data: 14 en 28 maart en 11 april 2017 telkens van 19.00 tot 21.30 uur
Locatie: nader te bepalen (afhankelijk van de deelnemers)
De cursus wordt georganiseerd door de afdeling Verslavingspreventie
en bestaat uit drie bijeenkomsten van twee en een half uur.
Deelname kost € 23,00 per persoon. Wilt u samen met uw partner
deelnemen? Dan kost het samen € 34,00.
Meer informatie of aanmelden:
Afdeling Preventie, 088 506 7200
preventie.vz@mondriaan.eu
www.mondriaan.eu

“Nu kan ik actuele informatie geven aan mijn
kinderen. Je kunt ze niet het leven voorleven.
Maar je kunt ze wel richting geven en
duidelijkheid bieden.”

Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen
De adviesraad signaleert en registreert
probelemen en knelpunten in de
uitvoering van de Wmo, de jeugdwet en
de Participatiewet, geeft onafhankelijk
advies aan de gemeente en stimuleert de
maatschappelijke betrokkenheid van de
burgers van Heerlen.
Samenstelling Adviesraad
Voorzitters in de commissies
Allochtonen: Stan Pizlo
Gehandicapten: Charlotte Scheltus

Vrijwilligers: Herman Langenveld
Werkgelegenheid: John Oostdijk

GGZ/dak- en thuislozen: Fritzi Colditz
Jeugd en jongeren: vacature
Mantelzorg: Ted Scheltus
Minima: Thijs Scheepers
Ouderen: Jos Ubachs
Leefbaarheid en wonen: Sjef Tilmans

Dagelijks bestuur
Voorzitter: Herman Langenveld
Secretaris: Harry Berben
Penningmeester: Paul Peters
sociaalsignaal@adviesraadmo.nl
045 - 511 51 94 of 06 - 10 76 57 34
(tijdens kantooruren)

Renovatie mijnwerkerswoningen broodnodig
Al meer dan 100 jaar zijn ze oud en
staan inmiddels te boek al beschermd
dorpsgezicht. We hebben het over de
oude mijnwerkerswoningen in de Slak,
aan de Emmastraat, het Emmaplein en de
Amstenraderweg in de wijk Mariarade.

situatie van Woonpunt en dat zij keuzes moet
maken. Anderzijds zijn we van mening dat
Woonpunt snel actie moet ondernemen,
aangezien renovatie in de toekomst het
veelvoud kan kosten van het bedrag dat de
renovatie nu kost.

Enerzijds getuigen zij van een lange periode
van welvaart dankzij de mijnhistorie in onze
regio en zijn zij om die reden dan ook best wel
een monumentenstatus waard, anderzijds
wordt er zeker ook in de ogen van de
bewoners van deze te weinig gedaan om deze
woningen voor het nageslacht te behouden.
Omvangrijke renovatie kost geld en voor deze
woningen kost het heel veel geld. Geld dat
momenteel in de ‘geldbuidel’ van Woonpunt
ontbreekt, want niet alleen deze woningen
hebben een fikse opknapbeurt nodig. Er zijn
andere woningen en complexen in

Veel oude getuigen uit het mijnverleden zijn al
de sloopkogel ten offer gevallen, waaronder
de staatsmijn Emma. Laten we datgene wat
nog overeind staat, koesteren en bewaren
voor het nageslacht. En wat wellicht
belangrijker is, is dat de bewoners in deze
oude woningen met plezier, zonder dat zij
geconfronteerd worden met gebreken,
kunnen blijven wonen. Het bestuur van de
Huurdersbelangenvereniging Groot
Hoensbroek houdt ook wat dit betreft ‘druk
op de ketel’.

Hoensbroek die hoognodig onder handen
genomen moeten worden. Tijdens onze
themabijeenkomst op 4 oktober is hier
uitvoerig over gesproken en gedebatteerd.
Enerzijds begrijpen wij heel goed de huidige

Seniorenmiddag 23 maart: Paaskienen
De eerste Seniorenmiddag van 2017 staat in
het teken van het kienen. Er worden
14 ronden gespeeld, 7 voor en 7 na de pauze.
De kosten bedragen € 3,00 per kaart.
De organisatie heeft mooie (Paas)prijzen op
de kop weten te tikken.

!

Iedereen van 50 jaar en ouder uit Mariarade is
welkom, de activiteiten vinden plaats in het
Gemeenschapshuis. Als u niet wilt deelnemen
aan de activiteit is er uiteraard ook gelegenheid
om, onder het genot van een ‘kopje koffie met
gebak’ een gezellig babbeltje te maken, een

kaartje te leggen of een spelletje te spelen.
Voor het Paaskienen hoeft u zich vooraf niet
aan te melden. Aanvang 14.00 uur, zaal open
om 13.30 uur.

Als er mensen zijn die een leuk idee hebben
voor een Seniorenmiddag, dan kunnen zij dit
doorgeven via jeroen@chapeaucatering.nl

Paasdiner
Iedereen die dat wil kan na afloop van het
paaskienen genieten van een heerlijk diner in
Paassfeer. Dit diner start om 16.30 uur en kost
slechts € 5,00 per persoon. Uiteraard dient u
zich voor het diner vooraf in te schrijven,
via het onderstaande strookje of via
jeroen@chapeaucatering.nl

Inschrijfformulier Seniorenmiddag ‘Paasdiner’
Ik wil graag deelnemen aan het Paasdiner
Naam:
Adres:
Telefoon:

Activiteiten 2017 Buurtvereniging Mariarade
Datum Activiteit

Opmerking

Datum Activiteit

Opmerking

11 - 03 NLdoet

Vrijwilligers welkom

24 - 09 Burendag

Vrijwilligersdag

23 - 04 Lente-activiteit
10 - 06 Lentebal

08 - 10 Cultuuruitstapje
GSH Mariarade

25 - 06 Buurttripje

21 - 10 Back in time

GSH Mariarade

04 - 11 Sportieve

09 - 07 Sprookjestocht

Door de wijk

17 -09

Buurtdag

Rondom

Mariarade

GSH Mariarade

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

activiteit
26 - 11 Sinterklaasactiviteit

GSH Mariarade

De Nieuwsbrief verschijnt alle even maanden.
Inleveren teksten voor 25 maart.

