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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.
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Gezond en gelukkig ouder
worden in een veilige omgeving
Als Ouderen Partij Heerlen
vinden we het belangrijk
dat ouderen zo gezond, gelukkig en veilig mogelijk
ouder kunnen worden. En
dat bij voorkeur in hun eigen woning en leefomgeving. Hier maken we ons al
lange tijd hard voor in en
buiten de gemeenteraad.
Zo is mede door onze inzet het Ouderenbeleid een
kernthema geworden in
het meerjarig bestuurlijk
programma van Heerlen.
De OPH levert sinds het begin van de nieuwe coalitie,
in mei 2018, twee wethouders, waaronder Adriane
Keulen. Zij heeft onder andere Integraal Ouderenbeleid in haar portefeuille.
In 2019 zal een nieuw
integraal
ouderenbeleid
worden opgesteld voor de
periode 2019-2022. Dit is
een vervolg op het huidige
beleid dat in de voorgaande bestuursperiode is opgesteld.
De afgelopen periode hebben we veel gesprekken gevoerd met diverse partijen,
met onder meer seniorenpartijen, maatschappelijke
partners, woningcorporaties en kennisinstellingen.
Ook is er op 27 augustus
een bijeenkomst georganiseerd door de Ouderen
Partij Heerlen waarbij onze
leden waren uitgenodigd

om mee te denken en feedback te geven. Het is van
belang om de behoefte en
vragen helder te hebben.
We willen een integraal ouderenbeleid ontwikkelen
dat effectief en uitvoerbaar
is én gedragen wordt door
de doelgroep.
Het nieuwe Ouderenbeleid
wordt neergezet in een zogeheten ontwikkelagenda
en is onlangs gepresenteerd in de gemeenteraad
aan de commissie Maatschappij en Financiën. De
komende tijd zal de gemeenteraad nog een inhoudelijk en financieel besluit
nemen over de uitvoering
van deze nieuwe agenda.
Adriane Keulen: "Er is gekozen voor een ontwikkelagenda omdat deze richting geeft aan het ‘hoe’.
Hoe willen we het ouderenbeleid opstellen en op
welke punten willen we
onze dienstverlening aan
ouderen in de komende jaren voortzetten en (verder)
ontwikkelen? Ook moet
de komende tijd duidelijk
worden waar we eventueel
mee gaan stoppen. Tenslotte kunnen we het geld
maar één keer uitgeven. In
deze agenda worden de pijlers, de concrete actielijnen
en de visie op één plaats
helder en duidelijk weer
gegeven."

Adriane Keulen is namens onze partij wethouder. In haar
portefeuille zit onder andere Integraal Ouderenbeleid.
Iedere laatste vrijdag van de maand is zij om 14.00 uur
aanwezig in onze Hoeskamer aan de Akerstraat en kunt u
met haar in gesprek gaan.

www.OuderenPartijHeerlen.nl
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Samenwerken in Europees verband aan de
versterking van de positie van ouderen in Heerlen
Heerlen is onlangs lead
partner geworden van een
nieuw Europees traject (Urbact). URBACT is een EU
kennisdelingsprogramma
dat naar duurzame oplossingen in de sociale en stedelijke ontwikkeling zoekt.
Hierin werken tien Europese steden, waaronder Heerlen, samen om oplossingen
te vinden.
Het traject dat we nu starten heeft betrekking op
de inzet van Social Impact
Bonds (SIB) voor sociale
vraagstukken. Een SIB is
een
samenwerkingsverband tussen publieke en
private partijen, waarbij
financiers investeren in
de aanpak van een sociaal
probleem, in plaats van de
overheid. De overheid betaalt vervolgens de financiers terug op basis van de
gerealiseerde
resultaten
waardoor de financiers een

financieel rendement kunnen halen.
Heerlen heeft aangegeven
te willen onderzoeken of
en hoe SIB’s ingezet kunnen worden om de zelf- en
samenredzaamheid
van
ouderen te verhogen. Heerlen gaat hierin samenwerken met grotere gemeentes
zoals Aarhus (Denemarken)
en Zaragoza (Spanje), maar
ook met een aantal kleine
steden die bijvoorbeeld al
ervaring hebben met een
SIB’s of met een sterke vergrijzing en een mijnverleden.
Adriane Keulen: "Afvaardigingen van onze negen
Europese
partnersteden
komen begin oktober drie
dagen naar Heerlen om
samen te praten over de
start en het verdere verloop
van het project. Vervolgens
vinden er in de diverse steden nog meetings plaats.
Het gaat over de vraag of

Onlangs is ook een project gestart waarbij ICT-studenten van
Zuyd Hogeschool op zoek naar ict-oplossingen om eenzaamheid tegen te gaan. Foto: Zuyd Hogeschool

en hoe we SIB’s kunnen
inzetten. Het traject wordt
voor het grootste gedeelte
gesubsidieerd door Europa.
Uiteindelijk moet er een gezamenlijk actieplan uitkomen dat oplossingen biedt
op de vragen die we gesteld
hebben. Ik ben er trots op
dat we dit project te mogen
trekken en dat zo vanuit

Heerlen de versterking van
de positie van ouderen echt
aan bod komt. Men neemt
ons serieus in onze aanpak
voor ouderen. Ik verwacht
nooit wonderen, maar zie
het als een compliment dat
we goed bezig zijn en dat
we ervoor zorgen dat Heerlen zich echt op de kaart
zet."

De Telefoonkring
De Telefoonkring is een
initiatief waarin een groep
(alleenstaande) mensen elkaar belt om te controleren of alles in orde is. Tijdens het telefoongesprek is
puur informatief, er worden geen lange gesprekken
gevoerd.
De Ouderen Partij Heerlen wil onderzoeken of
er behoefte onder haar
leden bestaat om ‘s morgens op een vast tijdstip
een belletje te ontvangen
en checken of alles oké is.
De Telefoonkring zou volgens ons best een prettige
gedachte kunnen zijn en

voor u waarschijnlijk ook
een geruststelling én zekerheid als iemand informeert
of alles in orde is.
In eerste instantie wordt
gekeken of leden van de
OPH interesse hebben in De
Telefoonkring. Mocht het
een succes worden kan naderhand gekeken worden
of het groter kan worden
opgepakt in vrijwel heel
Heerlen.
Indien u meer wilt weten over het initiatief of
interesse heeft kunt u
zich opgeven. Vermeld
uw naam, adres, e-mail
en
telefoonnummer

INGimage

dan in een mail naar:
benvandinther1947@
gmail.com of per post
naar: Burg. Willemsstraat
20, 6433 CT Hoensbroek.

Bij voldoende interesse én
aanmeldingen ontvangt u
een brochure met eenvoudige uitleg en tevens het
inschrijfformulier.
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Expositie Marijke Winands
Tot en met 7 december is
in de Hoeskamer van de
Ouderen Partij Heerlen een
expositie te bewonderen
van Marijke Winands-Buitendijk. Marijke is al haar
hele leven verknocht aan
kunst, maar rond haar
40ste werd ze er echt actief
in. Toen startte ze met teken- en schilderlessen bij
onder andere Regina van
Romondt en Wim Albrink
bij wie ze ook model- en
portretschilderlessen volgde. Haar portretten zijn tijdens openingstijden van de
Hoeskamer te bezichtigen.

Servicepunt in Hoensbroek
Sinds 9 september is een
medewerker van burgerzaken om de week aanwezig
bij Buurtpunt de Koffiepot
in Hoensbroek. Daar is op
maandagochtend van 9.00
tot 12.00 uur een inloopspreekuur van Stand-By. De
proef duurt een half jaar en
wordt daarna geëvalueerd.

Wilt u ook exposeren in de Hoeskamer? Neem contact op met
Brigitta Santegoeds, Raadslid
OPH en beeldend kunstenaar.
B.santegoeds@heerlen.nl

Mensen kunnen er terecht
met vragen of informeren
naar gemeentelijke producten. Ook kan er geholpen
worden met het digitaal
aanvragen van gemeentelijke producten. Als vragen

niet direct kunnen worden afgehandeld, worden
ze doorgeleid in de gemeentelijke organisatie en
zorgt een specialist voor
de verdere af handeling. Er
worden geen paspoorten,
uittreksels en rijbewijzen
verstrekt bij het spreekuur.
Deze proef is er mede gekomen op initiatief van de
Ouderen Partij Heerlen en
is buiten de functionaliteit
ook bedoeld om het contact
met onze inwoners verder
te verbeteren en hun betrokkenheid vergroten.

Informatie Bestuur / Fractie / Lidmaatschap / Bereikbaarheid
Het Bestuur:

Raadsleden

Wethouders

Lid worden?

Ad interim voorzitter
Jacques Pepels
tel. 045-571 11 13
voorzitter@
ouderenpartijheerlen.nl

Loek Damen, fractievoorzitter
tel. 045-541 62 49
a.damen@heerlen.nl

Adriane Keulen
Wethouder Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht
Werken, Publieke Dienstverlening en Informatisering
a.keulen@heerlen.nl

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

Secretaris
Wim Jaeqx
tel. 045-542 28 05
secretaris@
ouderenpartijheerlen.nl
Penningmeester
Pieter Boek
tel. 06-28 88 52 79
penningmeester@
ouderenpartijheerlen.nl
Bestuursleden
Lia Klinkers
Jos Melchers
Jo Piefer
Frans Pommé
Adres Hoeskamer
Akerstraat 24
6411 HA Heerlen

Nico Aarts
tel. 06-10 18 55 66
nico.aarts@heerlen.nl
Peter Kastrop
tel. 045-541 22 07
p.kastrop@heerlen.nl

Frank Simons
Wethouder Middelen, Ruimtelijke Ordening en Herstructurering
f.simons@heerlen.nl

Wiel Sijstermans
tel. 045-522 06 66
w.sijstermans@heerlen.nl

Openingstijden Hoeskamer

Theo de Groot
tel: 06-30 38 60 07
t.de.groot@heerlen.nl
Pé Diederen
tel. 06-23 93 78 77
p.diederen@heerlen.nl
Brigitta Santegoeds
tel. 06-51 63 53 16
b.santegoeds@heerlen.nl

De Hoeskamer is geopend op:
dinsdag
10.00 - 16.00 uur
donderdag 10.00 - 16.00 uur
zaterdag 14.00 - 16.00 uur
Op de laatste vrijdag van de
maand zijn beide wethouders
vanaf 14.00 uur aanwezig.

Iedereen is welkom om binnen te lopen. Onze mensen
zitten voor u klaar met een
kop koffie.

U kunt lid worden door uw
adresgegevens en eventueel
e-mailadres bij het bestuurssecretariaat kenbaar te maken.
Dit kan door te bellen met:
045-542 28 05, via de website:
www.ouderenpartijheerlen.nl
of te mailen naar:
secretaris@
ouderenpartijheerlen.nl
De contributie bedraagt 7,50
euro per jaar voor een enkel
lid en 10 euro voor u en uw
partner tezamen.
Het rekeningnummer is:
NL52SNSB0938626221 ten
name van OPH. Vermeld bij
de betaling uw naam en adres!
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Ouderen Partij Heerlen aanwezig bij eerste Indië-herdenking
Donderdag 15 augustus
vond de eerste Indië-herdenking in Heerlen plaats.
Hierbij werd in de Ir. Dingertuin, de ABP-tuin, het
Indië-monument onthuld.
De Oudere Partij Heerlen
was uiteraard aanwezig.
Het werd een bijzondere
herdenking in de Dingertuin, die vernoemd is naar
ingenieur Dinger wiens
roots in voormalig Indië
liggen. Alle slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië en die van de
Indonesische onaf hankelijkheidsstrijd (bersiaptijd)

werden op passende wijze
herdacht.
Gastheer was Stichting Waringin, een initiatiefgroep
bestaande uit tweede en
derde generatie Indische
Nederlanders, woonachtig
in Zuid-Limburg.
Naast de onthulling van
het monument werden er
ook verschillende toespraken gehouden Vervolgens
werden door verschillende
instanties bloemen gelegd
bij het monument.
De ceremonie wordt een
jaarlijks terugkerend ritueel in Heerlen.

Namens de Gemeente Heerlen legden Peter Kastrop van de
Ouderen Partij Heerlen (links) samen met waarnemend burgemeester Emile Roemer een bloemenkrans.

Een woord van de fractie-voorzitter
Een korte terugblik
vanuit de fractie
In de afgelopen periode,
en daarmee doel ik ook
op het zomerreces, heeft
onze fractie niet stil gezeten. Bij de ingebruikname
van het nieuwe station in
het Maankwartier werd al
direct door velen de vraag
gesteld waarom er geen
loket was voor het kopen
van kaartjes. In de raadsvergadering van 17 april
jongstleden hebben
we
hierover in het vragenuurtje al een kritisch geluid
laten horen door middel
van het stellen van vragen.
We hebben hierop nog
altijd geen antwoord gekregen. Maar ook de komende periode blijven we
ons hier hard voor maken.

Verder hebben we aandacht gevraagd voor de wijze waarop er mogelijkheden gecreëerd worden om
tot realisatie over te gaan
van levensbestendige woningen. De woningcoorperaties hebben dit inmiddels
in hun beleid opgenomen.
De pinautomaat is weer
terug in Douve Weien! We
willen dat dit ook weer
gebeurt op de Molenberg.
Daarnaast moet er verder
onderzoek komen naar
de mogelijkheid om andere witte vlekken in onze
stad wat betreft het voorzien van een pinautomaat.
Ook de positie van vele
jongeren in onze stad
en de wijze waarop zij
tijdens hun studie een

schuld opbouwen, die
toch afgelost dient te worden zonder dat de studie
daaronder mag leiden,
vraagt om een antwoord.
Een ander belangrijk punt
is inzicht te krijgen in de
wijze waarop de gelden in
het sociale domein verdeeld worden en of daar
niet op verschillende plaatsen iets minder of anders
kan worden uit gegeven.
Ook vragen over de inrichting van het Credohuis (specifiek gericht
op jongeren) hebben nog
steeds
onze
aandacht.
Tenslotte hebben we medewerking verleend aan
de totstandkoming van de
profielschets voor onze
nieuwe
burgemeester.

Het zijn een aantal zaken
die onze inzet en steun
verdienen en die we graag
onder de aandacht van het
College van B en W brengen.
Loek Damen
Fractievoorzitter OPH

www.OuderenPartijHeerlen.nl

