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Woord
van de fractievoorzitter
Pinautomaat
in Douve Weien

geplaatst

Meer dan een jaar moesten inwoners van de Heerlense wijken Douwe Weien, Caumerveld, Aarveld en Bekkerveld
naar het centrum lopen als ze
geld wilden pinnen. Aan die
situatie is een einde gekomen
nu er een nieuwe pinautomaat geplaatst is.
Eén van de initiatiefnemers
van de nieuwe automaat is
OPH-raadslid Peter Kastrop,
tevens voorzitter van de
wijkraad Douwe Weien-Caumerveld. "Toen de SNS bank
destijds aangaf dat het verwijderen van de automaat geen
bezuinigings- maar een veiligheidseis was, heb ik als voorzitter van de wijkraad geluisterd naar de buurtbewoners
en winkeliers. Met een afvaardiging van de winkeliers zijn
we met de directie van de SNS
bank aan tafel gaan zitten en
na een paar goede en vooral
prettige gesprekken heeft dit
tot herplaatsing van de automaat geleid."
Met medewerking van de Gemeente Heerlen is de automaat 10 mei geplaatst. "We

Wijkvoorzitter en OPH-raadslid Peter Kastrop test de nieuwe pinautomaat alvast.
zijn nog in afwachting wanneer de automaat in gebruik
kan worden genomen, maar
dat hij er komt is zeker", vertelt Peter Kastrop trots.
De officiële en feestelijke ingebruikneming wordt met een
opening gevierd. Deze staat
gepland op vrijdag 28 juni. Bewoners worden hier nog mid-

dels een huis-aan-huis flyer
over geïnformeerd. De pinautomaat staat pal naast de drogist tegenover de PLUS. Ook is
de automaat zo ingericht dat
ouderen en gehandicapten
eenvoudig kunnen pinnen.
De plaatsing van deze automaat is een mooi voorbeeld

hoe de Ouderen Partij Heerlen
inwoners kan helpen en ondersteunen bij problemen die
spelen in de wijk.
Heeft u ideeën of zijn er in
uw wijk aandachtspunten?
Laat het ons weten! Dat kan
via een mailtje naar een van
onze raadsleden of door een
bezoekje aan de Hoeskamer.

OPH-wethouder Frank Simons: "Heerlen is op de goede weg!"
Frank Simons is namens de
Ouderen Partij Heerlen (OPH)
wethouder Middelen, Ruimtelijke Ordening en Herstructurering. Eén van zijn voornaamste taken is het zorgdragen
voor de financiële huishouding van onze stad. Hij zit nu
ruim een jaar op zijn post.
Hoe staat Heerlen er financieel eigenlijk voor?
"We hebben als college een
aantal afspraken gemaakt met
de raad, waarin we duidelijke
kaders hebben vastgesteld om
Heerlen financieel gezond te
maken. We monitoren conti-

nue en zijn op de goede weg."
Hoe groot was de schuld
van Heerlen?
"De jaarrekening 2017 kwam
uit op een tekort van 14,9
miljoen euro. In het Herstelplan hebben wij met de Raad
en Provincie afgesproken dat
wij in 2018 sturen op een tekort van 5 miljoen euro. Een
forse bezuiniging van bijna 10
miljoen euro! De cijfers wijzen
de goede kant uit dus, daar komen we goed bij in de buurt.
Onze doelstelling is om uiteindelijk eind 2020 geen tekort
meer te hebben."

Dat gaat ook lukken?
"Het zal een zware kluif worden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dat gaan
halen. De afspraken met de
Raad en de Provincie liggen er.
Wij gaan er alles aan doen om
dit te bereiken."
Gaat de burger dat merken
in de portemonnee?
"Er zijn ook andere manieren
om te bezuinigen. Ons doel
is om de burger daar zo min
mogelijk van te laten merken.
We kijken als gemeente heel
kritisch naar de uitgaven en
opgaven die wij de komende

jaren hebben en gaan krijgen."
Kortom een tevreden wethouder?
"Heerlen is op de goede weg!
Maar we zijn er nog niet. Ik
vind dat we iets trotser mogen
zijn op onze stad en regio. We
zijn op vele fronten bezig de
stad te verbeteren. We mogen
die positieve ontwikkelingen
meer uitstralen."
Wilt u ook eens in gesprek gaan
met onze wethouders? Dat kan. Iedere laatste vrijdag van de maand
zijn ze om 13.30 uur aanwezig in
de Hoeskamer.
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Opinie door Theo de Groot - Wij zijn Parkstad
De Europese verkiezingen
zijn achter de rug. En al
laten de gemeentelijke verkiezingen nog even op zich
wachten, we zien al jaren
een versnippering in de politiek. Steeds meer nieuwe
partijen krijgen voet aan de
grond. Zoveel meningen,
zoveel partijen.
Wat al deze partijen in ieder geval niet moeten is
elkaar bij voorbaat uitsluiten. Dat is niet verstandig.
Veel belangrijker is om op
inhoud met elkaar in gesprek te gaan, onze overeenkomsten te koesteren
en onze verschillen te beargumenteren.
De rijen sluiten, samen
sterk staan, dat geldt ook
voor de regio Parkstad. Een
regio die echt wat in de
melk te brokkelen heeft,
kan veel meer bereiken
dan in de huidige constellatie. Ik heb vrienden, familie, collega’s uit Kerkrade,
Landgraaf, Brunssum en

Heerlen. Eigenlijk willen
we allemaal hetzelfde. Er
zijn geen wezenlijke verschillen in wat wij vinden
wat het beste is voor onze
leefgebieden. Sterker nog,
één krachtig Parkstad zal
leiden tot beter ouderenbeleid, kortere trajecten
in de jeugdzorg, behoud
van jongeren en een strak
communicerend ambtelijk
apparaat.
Zeker dat laatste is noodzakelijk met alle extra taken
die de overheid naar gemeentelijk niveau heeft getild. En dat alles tegen aanzienlijk lagere kosten. Per
definitie zaligmakend? Nee
hoor, dat kan alleen maar
werken als het goed doordacht wordt aangepakt.
Wat weerhoudt ons dan?
Het antwoord: angst voor
het onbekende. Hoe vaak
hoor ze niet, oude vastgeroeste beelden verwoord
als: ‘het failliete Heerlen’,
‘Brunssum is een crimi-

neel broeinest’, de ‘Duitse
provincie Kerkrade’, ‘Wat
halen we ons in godsnaam
op de hals met een herindeling’ of ‘We verliezen onze
identiteit!’
Natuurlijk speelt sentiment
een rol. Maar het mag niet
de boventoon voeren bij
het maken van keuzes over
onze toekomst en die van
onze kinderen. Bestuurders
hebben de plicht om de
juiste balans te zoeken in
korte en lange termijn oplossingen. Zij moeten dicht
op de mensen staan, weten
wat er leeft in de wijken
en buurten en daar naar
handelen. Dat blijft een
belangrijke taak. Waarom
staat bijvoorbeeld de gemeente Kerkrade er alleen
voor als Roda JC aanklopt
voor steun? Terwijl 'De
trots van het Zuiden' een
Parkstadbrede achterban
kent. Bundel dan ook het
organisatorisch talent in
Parkstad om de club weer
te laten stralen!

En ja, er wordt samengewerkt. Net als tussen Europese landen gebeurt dat
ook in de Parkstadregio.
Helaas stroperig, met dikwijls te veel oog voor het
eigenbelang. Dan gaan
kansen verloren voor vernieuwing en ontwikkeling.
Theo de Groot
Raadslid OPH

Stichting 'Vier het leven' staat klaar voor ouderen
Stichting Vier het Leven
organiseert door heel Nederland compleet verzorgde sociaal culturele activiteiten voor 65-plussers.
Onder het motto 'samen
uit, samen genieten' zetten
meer dan 1.800 vrijwilligers zich tijdens theater- en
concertbezoeken in voor
een professionele begeleiding, waarbij aandacht
voor het individu centraal
staat.
De kracht van Vier het Leven zit in het maatwerk, de
persoonlijke aandacht en
het wegnemen van drempels. Gasten worden per-

soonlijk opgehaald en weer
thuisgebracht. Begeleiding,
vervoer, theatertickets en
consumpties zijn allemaal
inbegrepen.
In Heerlen en omstreken
kunnen ouderen vanaf 65
jaar of ouder naar Parkstad
Limburg Theaters in Heerlen en Kerkrade. Verder
behoren diverse films van
filmhuis De Spiegel tot het
aanbod.
Na de zomer heeft de stichting kaarten weten te realiseren voor onder andere
de musical Annie (maandag 30 december), Urbanus
(donderdag 7 november)

maar ook diverse concerten van de philharmonie
zuidnederland waaronder
op donderdag 29 augustus
(Chaplin Modern Times
i.s.m. Cultura Nova). Het
programma kunt u opvra-

gen via info@4hetleven.nl
of door te bellen met het
landelijk telefoonnummer
035-5245156. U krijgt dan
geheel vrijblijvend een informatiepakket thuis gestuurd.
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Foto-expositie Hans Bervoets - Murals Heerlerbaan
Hans Bervoets is de fotograaf van de foto-expositie
die op dit moment te zien
is in De Hoeskamer.

Gefascineerd
door
de
prachtige muurschilderingen (murals) van de Amerikaan Isaac Tin Wei Lin
en de Argentijnse Hyuro,
heeft Hans de voortgang
van de projecten vastgelegd in foto’s, die allemaal
werden gemaakt met zijn
mobiele telefoon.

Hans woont sinds 15 jaar
op de Heerlerbaan en is gepensioneerd. Zijn passies
zijn zingen en fotograferen. Dat laatste doet hij al
zijn hele leven.

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

Hij is van mening dat je als
fotograaf de dingen om je
heen met meer dan gewone
interesse bekijkt.

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
WerkeOuder Publieke Dienstverlening
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 10.00 - 14.00 uur
Op de laatste vrijdag van de
maand zijn onze wethouders
aanwezig vanaf 13.30 uur.

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!

www.OuderenPartijHeerlen.nl
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OPH'er Ben van Dinther knapt oude banken op
Ben van Dinther is lid van
de Ouderenpartij Heerlen.
Hij is een tijdje vrijwilliger geweest bij het Hoensbroekse Ridder Hoen Park.
"Ik hield me bezig met
parkonderhoud en dacht
over verschillende zaken
mee", vertelt hij.
Het park is de afgelopen
maanden flink onder handen genomen. Toch viel

hem iets op. "De bankjes
werden zelden gebruikt.
Dat kwam ook vooral omdat de staat niet al te best
was. De meeste banken waren verrot en zelfs beschimmeld."
Ben liet het er niet bij zitten en nam contact op met
de gemeente. Wat bleek?
“Er werd op dit onderhoud
in héél Heerlen bezuinigd,
en niet zo’n klein beetje
ook. Dus heb ik gevraagd
of ik het mocht doen.” Hij
knapte de 19 banken zelf
op. De gemeente regelde
de verf en materialen en
Van Dinther begon aan de
klus. Na een schoonmaakbeurt werden de planken
geschuurd en van een nieuwe lik verf voorzien. Inmiddels zijn de banken weer
in elkaar gezet en zien ze
er weer mooi uit. Maar

Als Ben de houten planken van de banken heeft opgeknapt is
het verschil duidelijk zichtbaar.

Ben ziet dat het probleem
zich niet alleen beperkt tot
Hoensbroek. “Ik ben nu de
boombank van St. Droomplein de Wieër een onderhoudsbeurt aan het geven.
Ik barst van de energie en
hoop dat mensen me wil-

len helpen. Zo kunnen we
Heerlen eenvoudig een
stukje mooier maken.
Wilt u Ben helpen met het
opknappen van de banken?
Mail hem dan gerust dan:
benvandinther1947@gmail.com

Een woord van de fractie-voorzitter - Een jaar coalitie
Het is een jaar geleden dat
er een nieuwe coalitie tot
stand is gekomen waar ook
de OPH deel van uitmaakt.
Ik wil nu even stil staan bij
wat is opgepakt, al is gerealiseerd en wat er onder andere nog op stapel staat.
Eén van onze speerpunten
in het verkiezingsprogramma was de aanpak van de
eenzaamheid. We zijn zeer
verheugd dat we het Rijk
hebben kunnen overtuigen
hier extra financiële middelen voor ter beschikking
te stellen. We zijn een forum aan het voorbereiden
dat hieraan de nodige aandacht aan zal schenken.
Dat forum heeft de titel:
preventieve gezondheid.
Hiervoor hebben we alle
buurt- en wijkstichtingen
benaderd om ook hen te

betrekken in de voorbereiding. Donderdag 19 september organiseert de OPH
een forum-avond. In de volgende OPH Aktueel komen
we daar nog uitgebreid op
terug.
Er zijn best nog een aantal zaken die voor verdere
implementatie
geschikt
gemaakt moeten worden.
Ondanks dat er een begin is
gemaakt om het centrum
autoluw te maken, moet er
nog meer gebeuren zodat
er na 12.00 uur geen gemotoriseerd verkeer meer in
het centrum mogelijk is.
Verder wil de OPH gratis
openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen, samen
met verenigingen en ouderen werken we aan een
goede opzet van een oude-

renagenda en schenken we
volop aandacht aan mensen met een beperking.
Daarnaast maken we ons
hard voor een informatiekrant specifiek voor ouderen en willen we een volwaardig zwembad in het
centrum.
Dit zijn zomaar wat onderwerpen die nog de
aandacht verdienen in de
komende tijd. Als we alles
bekijken dan is dit alleen
mogelijk door een goede en
zorgvuldige samenwerking
met alle partijen die hiervoor nodig zijn. Als OPH
willen we hieraan meewerken met als uitgangspunt
respect en fatsoen.
Tenslotte maar niet onbelangrijk staan we aan het
begin van de procedure om

te komen tot een nieuwe
burgemeester voor onze
stad. Ik wil in ieder geval
vanaf deze plaats Ralf Krewinkel dank zeggen voor
de inbreng die hij heeft gehad in zijn actieve periode!
Loek Damen
Fractievoorzitter OPH

