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Jaargang 16, nummer 1, december 2020

De ouderen Partij Heerlen heeft als doel het bevorderen van de belangen van de inwoners van de gemeente
Heerlen in het algemeen en van de ouderen in het bijzonder, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

Een bewogen jaar

Het jaar 2020 is bijna ten
einde. Het was een heftig
jaar. Covid-19 zorgde en
zorgt nog steeds voor veel
ellende en onzekerheid.
Maar het afgelopen jaar
laat ook veel saamhorigheid zien. Het virus heeft
nieuwe vriendschappen en
verbindingen doen ontstaan. In kleine kring kijkt
men meer naar elkaar om
en de waardering voor vele
professionals en vrijwilligers is vele malen uitgesproken.

Wij willen van deze gelegenheid dan ook gebruik
maken om een woord van
dank uit te spreken aan
alle professionals en aan
alle vrijwilligers die zich
het afgelopen jaar hebben
ingezet voor de mensen die
het hard nodig hebben.
Mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn met het
hart op de juiste
plaats.

Ook voor de Ouderen Partij Heerlen een bewogen
jaar. Ook bij ons heeft corona gezorgd voor veel
verdriet en onrust. Bovendien hebben we te maken
gekregen met het

vertrek van een wethouder
en wisseling van de wacht
in het bestuur en fractie.

Samen tegen Eenzaamheid

Onze voorzitter heeft een
zware enkeloperatie ondergaan waardoor hij een aantal maanden in het gips zat
en momenteel nog steeds
stilletjes bezig is met revalideren. En ondanks dat
heeft de partij steeds op
hem kunnen rekenen.
Gelukkig gloort er hoop en
zoals het spreekwoord
luidt: 'achter de wolken
schijnt de zon'.

We hopen dat we met een
vaccin tegen corona het
jaar 2020 in ieder geval positief mogen afsluiten.

2021 nadert nu snel.
Een jaar waarin we hopen
dat de horeca, winkeliers
en andere ondernemers
weer kunnen bloeien. Een
jaar om gezamenlijk ook te
zorgen dat Heerlen weer
vooruit komt.

Wij wensen u een gezond
en voorspoedig 2021.
Blijf gezond en veel leesplezier met deze uitgave
van OPH AKTUEEL.

Eenzaamheid kan iedereen
overkomen. Door de impact van het coronavirus
hebben meer mensen te
maken met eenzaamheidsgevoelens. Eenzaamheid
die er voor corona overigens ook was en ook na corona nog zal bestaan, dat
moeten we zeker niet vergeten. De gemeente Heerlen maakt eenzaamheid
bespreekbaar en heeft
vanaf 9 juli het Meldpunt
Eenzaamheid geopend.

Meldpunt Eenzaamheid
Heerlen gaat eenzaamheid
te lijf door inwoners met
de juiste personen in contact te brengen.

Wethouder Adriane Keulen: ‘Eenzaamheid is een
onderwerp dat veel Heerlenaren treft en waar ik me
als wethouder nauw bij betrokken voel.
Eenzaamheid blijft vaak
onopgemerkt omdat mensen het bijvoorbeeld niet
herkennen, of zich er voor
schamen. Dat is jammer,
want aandacht voor elkaar
maakt

het leven zoveel aangenamer. In de afzonderlijke
buurten van Heerlen,
dichtbij de mensen, gaan
we aan de slag om eenzaamheid op te sporen en
indien mogelijk tegen te
gaan. Dit doen we met zogenaamde ‘buurtcoalities
waarin gemeente, sociale
partners, professionals en
vrijwilligers vertegenwoordigd in zijn.

Het Meldpunt is er op gericht om, samen met iemand die zich eenzaam
voelt, de juiste ondersteuning te bieden. Dit kan ook
een luisterend oor zijn.
Hiermee doorbreken we de
trend van eenzaamheid.
We geloven dat dit kan
door eenzaamheid eerder
te signaleren en het
bespreekbaar te maken.
Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die
zich eenzaam voelt en voor
iedereen die eenzaamheid
herkent en signaleert. Het
Meldpunt is bereikbaar
via: Tel.:045 - 560 40 04 (ma
t/m vrij van 8.30 -17.00
uur)
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Manifest ‘Iedereen doet mee!’ nu ook door gemeente Heerlen ondertekend.
Met de vaststelling van de
Lokale Inclusie Agenda (Iedereen voor Elkaar! door
de Raad eerder dit jaar (27
mei 2020) gaan we daadkrachtig aan de slag met de
doelstellingen van het VNverdrag Handicap op de
benoemde thema’s zoals
onderwijs, werk, vervoer,
wonen, gezondheid en
vrije tijd.

In een sfeervolle bijeenkomst is in het Royal Theater Heerlen op donderdag
24 september jl. het manifest ‘Iedereen doet Mee!’
ondertekend door wethouder Keulen en de voorzitter
van de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen,

dhr. John Erkens.
Met Manifest is een initiatief van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten
(VNG) om inclusief beleid
en de doelstellingen van
het VN-verdrag Handicap
nog breder onder de aandacht te brengen.

In het Manifest dragen we
die boodschap nog eens
stevig uit: ‘wij willen een
echte inclusieve gemeente
zijn, voor mensen mét en
zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.
Met het ondertekenen van
dit manifest laten we onze
inwoners zien dat we hieraan werken, hierin verder
willen leren en zo stap

Alweer een jaar geleden
heeft de OPH een plan ingediend om de leegstand
in Heerlen centrum een injectie te geven. Namelijk
onderzoeken of kwalitatieve merken bereid zijn
om gezamenlijk hun outletstores te vestigen in
leegstaande panden in ons
centrum. Dit naar het voorbeeld in Bad Münstereifel
(BME). Onze raadsleden
Nico Aarts en Theo de
Groot hebben voor dit idee
draagvlak gezocht bij vastgoedeigenaren, ondernemers, College B&W en
MKB Limburg. Met als resultaat enthousiaste
reacties. Vasthoudend hebben Nico en Theo gerealiseerd dat er op 27
november een online overleg heeft plaatsgevonden
tussen vertegenwoordigers
van BME en een brede delegatie uit Heerlen. Gesproken is over

de reden van ontstaan aldaar, de problemen waar
BME tegenaan is gelopen,
maar ook wat het de stad
heeft opgeleverd.
Zo blijkt dat door de komst
van de outlet, de bezoekersaantallen op jaarbasis
zijn gegroeid van 0,9 naar
2,5 miljoen. De zittende ondernemers hebben hun
omzet zien stijgen en de
plaatselijke horeca heeft
een duidelijke boost gekregen. Na de komst van de
outlet is geen enkele bestaande ondernemer meer
vertrokken.
De afdronk van dit overleg
voor de Heerlense delegatie was overall positief en
besloten is om het onderzoek uit te breiden. Op
korte termijn wordt nog
meer info opgehaald bij de
City outlet managementgroep in Bad Münstereifel.
Dit is een samenwerkingsverband tus

sen vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente.
Op uitnodiging van de
burgemeester van BME zal
Heerlen in maart een vervolgbezoek aan de Duitse
stad brengen. Op grond
van alle verzamelde informatie

OPH stuurt op realisatie Parkcity Outlet Heerlen

voor stap de doelen in het
VN-Verdrag waarmaken.’
De locatie was niet toevallig gekozen: in de voorbije
maanden is hard gewerkt
het Royal theater door fysieke en organisatorische
aanpassingen toegankelijk
te maken voor mensen met
een beperking. Na de complete verbouwing zal het
theater op alle plekken volledig toegankelijk zijn.

De OPH wil er graag voor
iedereen zijn en daarom
dragen wij deze agenda
een heel warm hart toe.

Heeft u vragen, kunt u altijd contact opnemen met
de voorzitter van de cliëntenraad John Erkens of met
onze wethouder Adriane
Keulen.

zal een werkgroep onder
aansturing van wethouder
Martin de Beer het plan
verder uitwerken.
Uiteraard blijft de OPH
hierin actief participeren
en toezien op de voortgang.
Wij gaan ervoor!
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Een nieuw Slakhorst in Gebrook
Er is al veel gezegd en geschreven over de wijze
waarop de woningen in de
buurt Slakhorst aangepakt
moeten worden. Door veel
raadsleden en ook door
onze wethouders Adriane
Keulen en Loek Damen is
gekeken hoe de woningen
eruit zien en wat de mogelijkheden zijn om te komen
tot een concept dat voldoet
aan de huidige eisen. Er
wordt dan met name gekeken naar twee aspecten:
enerzijds het woongenot
en anderzijds het kunnen
behouden van het karakter
van de woningen

in de wijk.

De opdracht die er nu ligt
is om Gemeente en Woonpunt samen een plan te
laten maken dat zoveel als
mogelijk aan beide aspecten voldoet. Het is geen gemakkelijke opgave om aan
beide wensen te voldoen.
Het is de bedoeling om
over een drietal maanden
te komen met een gedragen plan. Uiteindelijk zal
dan ook de Raad zijn
woordje moeten doen en
een nieuw besluit nemen
over het concept wat er
dan voorligt.

Herinvoering stadskrant

De OPH vindt het belangrijk dat alle inwoners op de
hoogte blijven van wat er
in de stad en haar stadsdelen en buurten speelt. Wij
vinden dat communicatie
tussen gemeente en burger
goed georganiseerd moet
zijn. Helaas zien we dat de
communicatie naar de burger toe te wensen overlaat.
In de begrotingsdebatten
van 2019, heeft de fractie
van de OPH daarom weer
aandacht gevraagd voor

de herinvoering van de
stadskrant. Wij zijn van
mening dat er te weinig gecommuniceerd wordt met
onze burgers. Maar ook het
gegeven dat bijvoorbeeld
de weekkrant Via Limburg
niet meer huis aan huis
wordt verspreid, is een
reden om een stadskrant
nieuw leven in te blazen.
Veel mensen zijn de huidige
digitale manier van communiceren niet machtig en
zijn aangewezen op bericht

geving via de papieren versie.Vooral ouderen en laaggeletterden blijven vaak
verstoken van het reguliere
nieuws. Een andere kant
die via een stadskrant extra
belicht kan worden is de

stadsmarketing.
We zijn vaak niet in staat
om wat er gebeurt op een
goede manier naar buiten
uit te dragen. Ook hier kan
de stadskrant een uitkomst
bieden.

De Ouderen Partij Heerlen
draagt burgerinitiatieven
die gericht zijn op ouderen
en het terugdringen van
eenzaamheid onder ouderen een warm hart toe. De
buurtbus die in Heerlerheide wordt gerealiseerd is
een mooi voorbeeld. Van
zo’n bus kunnen mensen
onder begeleiding van een
vrijwilliger gebruik maken,
bijvoorbeeld voor het doen
van boodschappen of gezamenlijke uitstapjes. Op
27 november werden bij de
notaris de stichtingsstatuten getekend voor de Busplus.

project buurtbus betrokken
geraakt. Ze liep al eerder
met het idee voor een
boodschappenbus. Het
idee van Rob sloot hierbij
aan.
Hoewel mensen van instanties in de buurt vertelden dat er weinig animo
voor een Buurtbus zou
zijn, zetten Rob en Giesela
door. Rob: “Mijn idee was:
we gaan naar de gemeente,
die vinden het vast een
goed idee. We betrokken
organisaties erbij zoals
ANBO, KBO, Zonnebloem,
Ter Eyck, Sevagram. Iedereen was positief, maar daar
bleef het even bij“.

Interview Rob Rörik en Giesela Mols

We spraken Giesela Mols
en Rob Rörik, die naast
Martin van Eekeren de initiatiefnemers zijn van het
project.

Rob woont al achttien jaar
in Heerlerheide naast
Dienstencentrum Vogelsanck, maar is oorspronkelijk van Molenberg. Sinds
hij met pensioen is, zet hij
zich hier als vrijwilliger in
bij Alcander.

Giesela is via de ouderraad
van de school van haar
dochter uiteindelijk bij
buurtsteun terecht gekomen. Ze zit ook bij de
cliëntenraad van Alcander
waarvoor ze deelneemt
aan het project ‘Samen
tegen eenzaamheid’.
Veel initiatieven raken elkaar en zo is ze ook bij het

Het buurtbusproject heet
ondertussen Busplus Heerlen Noord/Hoensbroek is
in februari 2020 opgestart
tijdens een samenkomst in
Dienstencentrum Vogelsanck.

Giesela: “We zijn op dit
moment bezig met fondsenwerving. We hebben
gesprekken gehad met bijvoorbeeld de vriendenkring Sevagram en ook met
gemeente Heerlen.

We hebben onder andere
besproken dat wij de bus
van Vriendenkring Sevagram op de dagen dat zij
die niet nodig hebben,
kunnen gebruiken. Daar
moet enorm veel voor geregeld worden voor het zo
ver is. De prijs bijvoorbeeld
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ing om voor of direct na de
zomer een mogelijkheid te
bieden dat er rondom de
groeves gefietst kan worden. Er zijn uitzichtpunten
gerealiseerd die een prachtig zicht geven over de
groeves. Ook zal er een onderzoek plaatsvinden naar
de mogelijkheid om zwemmen mogelijk te maken.

Er wordt door een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan met een groot
aantal items die gegevens
moeten opleveren.
Werk aan de winkel voor
onze wethouderr Loek
Damen.
Natuurlijk zal de veiligheid
hier een van de belangrijkste zijn.

U heeft het waarschijnlijk al
gelezen dat Frank Simons,
wethouder in ons college,
een nieuwe uitdaging is
aangaan bij de gemeente
Simpelveld als raadsgriffier.
Zijn functie als wethouder
wordt ingevuld door Loek
Damen. Loek heeft veel ervaring in de raad en zelfs
ook als wethouder in Heerlen. Samen met onze bevlogen wethouder Adriane
Keulen zal Loek voor de
OPH in het college
plaatsnemen. De OPH
heeft er alle vertrouwen in

dat beide wethouders het
verschil blijven maken
voor de inwoners van
Heerlen en wenst hen
samen dan ook heel veel
succes.

OPH levert nieuwe wethouder

maar ook: wie zijn de vrijwilligers die zich hiervoor
gaan inzetten? Voor de
kerstdagen hebben we er
nog een overleg over, want
eigenlijk willen we op 1 februari gaan starten. We
zijn ook bezig met het oprichten van een stichting,
een bankrekening af te
sluiten en we proberen een
vaste ruimte ergens in de
wijk te krijgen.” Zo’n vaste
ruimte die Rob en Giesela
voor ogen hebben zou ook
een wat bredere functie
kunnen krijgen: een plek
waar mensen met vragen
terecht kunnen of als plek
waar mensen voor zaken
m.b.t. eenzaamheid terecht
kunnen.

opgestoken. Dit concept
leek ons wel wat.

Giesela vervolgt: “De
grootste uitdaging zal worden om gedurende de eerste jaren voldoende
sponsoren te vinden voor
ons initiatief. Natuurlijk
hebben we een startkapitaal nodig, maar daarna
komt het aan op de maandelijkse bijdrage van deelnemers, de bijdragen van
sponsoren en de inzetbaarheid van vrijwilligers.

Rob: “De eerste jaren zullen we ook veel tijd moeten
steken in het werven van
abonnees. Die hebben we
straks als basis nodig om
de vaste kosten te kunnen
dekken. Daarvoor gaan
we op bezoek en werven
we bij verschillende organisaties.”

Rob: “We hebben met soortgelijke initiatieven in de
regio contact gehad, zoals
het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijn (CMWW) in Brunssum
om te horen hoe zij zaken
hebben aangepakt. We
hebben daar heel veel van

De Ouderen Partij Heerlen
wenst Giesela en Rob veel
succes bij het realiseren van
hun mooie plan!

Er wordt op dit moment
veel aandacht besteed aan
een aantal mooie initiatieven die de zandgroeven
zoals die van Sibelco beter
toegankelijk maken voor
het publiek.

De Raad van State heeft het
bezwaar tegen de afgraving afgewezen en nu kunnen de plannen verder
worden opgepakt. Allereerst is daar het rondje
groeves. Het is de bedoel-

Initiatieven Groeves verder uitwerken

Loek Damen

Door deze wijziging
schuift Nico Aarts door
van raadslid naar fractievoorzitter en is Wiel Gouders benoemd Ook Wiel
Gouders heeft zijn sporen
al verdiend als raadslid in
de vorige raadsperiode.
De OPH is trots om zoveel
ervaring in huis te hebben.

Nico Aarts

Wiel Gouders

Lidmaatschap en bereikbaarheid

De Ouderen Partij Heerlen
(OPH) is een onafhankelijke lokale partij die zich
inzet voor alle inwoners
van de gemeente Heerlen.

U kunt lid worden door
uw adresgegevens en
eventueel e-mailadres bij
het secretariaat kenbaar te
maken. Dit kan door bellen
met:06-14709541, via de

website: www.ouderenpartijheerlen.nl of mailen naar
secretaris@ouderenpartijheerlen.nl
De contribute bedraagt €
7,50 per jaar een enkel lid
en € 10,00 voor u en uw
partner tezamen.
Het rekeningnummer is:
NL52SNSB0938626221
t.n.v. OPH

Van links naar Rechts; Loek Damen, Adriane Keulen, Theo de Groot,
Nico Aarts, Brigitta Santegoeds, Peter Kastrop, Wiel Sijstemans en Wiel
Gouders.

