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De gemeenteraadsleden van de Oudere Partij Heerlen poseren samen met waarnemend burgemeester Emile Roemer.
V.l.n.r.: Theo de Groot, Loek Damen, Nico Aarts, Emile Roemer, Brigitta Santegoeds, Peter Kastrop, Wiel Sijstermans en Pé Diederen.

Voorwoord van de fractie-voorzitter
Nadat in december 2017 het
geheel onverwachte bericht
kwam dat de herindeling
met de Gemeente Landgraaf niet doorging moest er
snel gehandeld worden ter
voorbereiding op de verkiezingen die gehouden zouden
worden op 21 maart 2018.
Op 19 januari j.l. werd door
de Algemene Ledenvergadering van de Ouderen
Partij Heerlen de kieslijst
vastgesteld en tevens het
startschot gegeven van de
campagne. Deze keer werd
de campagne professioneel
begeleid door een communicatie deskundige en werd
er verder medewerking verleend door de kandidaten
van de kieslijst. We kijken

dan ook met veel voldoening
terug op de wijze waarop we
met velen via de campagne
de OPH gezicht hebben gegeven. Ook het resultaat
dat laat op de verkiezingsdag bekend werd gemaakt
stemde ons tot vreugde. We
waren gegroeid van 6 naar
7 zetels. Tevens waren alle
7 kandidaten met voorkeur
gekozen! De fractie werd
gevormd door Brigitta Santegoeds, Pe Diederen, Peter
Kastrop, Wiel Sijstermans,
Theo de Groot, Nico Aarts en
ondergetekende.
De volgende stap die gezet
werd was om wederom deel
te mogen uitmaken van de
nieuw te vormen Coalitie.
We werden voor een eerste

oriënterend gesprek door de
SP hiervoor uitgenodigd en
mochten de conclusie trekken dat we in ieder geval
mochten plaatsnemen aan de
onderhandelingstafel.
Als Ouderen Partij Heerlen
hebben we in de weken die
daarop volgden zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma ingebracht.
In het Coalitieprogramma
zien we dan ook vele door
de Ouderen Partij Heerlen
ingebrachte punten in de
verschillende thema’s terugkomen.
Na de onderhandelingen die
niet overal vlekkeloos verlopen zijn, mochten we als
Ouderen Partij Heerlen twee
wethouders leveren. Zij zul-

len zich verder in deze uitgave zelf introduceren. Wat
ik wel nog wil memoreren is
het feit dat een van de grondleggers van onze partij er niet
meer bij is. We hebben als
fractie afscheid moeten nemen van Wiel Gouders.
We gaan er verder vanuit als
Ouderen Partij Heerlen dat
ook de komende periode de
inbreng van onze wethouders en fractieleden in het bestuur van onze stad duidelijk
zichtbaar zal zijn. De verkiezingen 2018 zijn achter de
rug… De verkiezingen 2022
zijn begonnen!!
Loek Damen
Fractievoorzitter OPH
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Wethouder Frank Simons "Ik weet wat er gevraagd wordt,
maar ook waarom het gevraagd wordt"
Frank Simons woont sinds
2014 samen met zijn partner Carla Schonewille in de
‘Vierjaargetijdenbuurt’ in het
centrum van Heerlen, daarvoor was hij woonachtig op
de Heerlerbaan. Twee keer per
week kun je hem zien hardlopen en hij voetbalt daarnaast
graag met vrienden. Andere
hobby's van Frank zijn lezen
en reizen. Het liefst gaat hij op
de bonnefooi, gepakt met een
rugzak, richting het vliegveld.
Die manier van reizen bracht
hem op vele plekken. Azië, het
Caribisch gebied, Zuid-Afrika,
hij heeft het mogen ontdekken.
Frank was voorzitter van de
Stichting Bewonersbelangen
Centrum Zuid, maar daar is
hij onlangs mee gestopt. “Je
wilt als wethouder Middelen, waar ook financiën onder
valt, Ruimtelijke Ordening en
Herstructurering, waarin we
wijken opnieuw structureren,
niet de schijn van belangenverstrengeling wekken.”
Hij is sinds 2013 lid van de

Ouderen Partij Heerlen en is
verder nooit lid geweest van
een andere partij.
Toch is hij al langer politiek
geïnteresseerd, zeker nadat hij
in 2008 bij de gemeente Eijsden-Margraten ging werken.
Hij is zich daardoor meer en
meer gaan interesseren voor
de lokale politiek. “Als ambtenaar moet je ook op de hoogte
blijven van de buur –en hoofdgemeenten.” Frank studeerde
MTS elektronica en maakte
daarnaast, in de avonduren,
een HBO-studie informatica
af. In 2005 begon hij, naast
zijn werk, aan een avondopleiding HBO rechten die hij
succesvol afrondde in 2009.
“Ik hield me bij de gemeente
Eijsden-Margraten voornamelijk bezig met vergunningen,
omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Bij de aanvraag
van vergunningen bewaakte ik
de juridische kaders.”
Voor Frank geldt dat hij een
specialist is in zijn takenpakket als wethouder. Hij heeft
kennis van zaken. “Ik weet wat

Wethouder Frank Simons.

er gevraagd wordt, maar ook
waarom het gevraagd wordt.”
De afgelopen vier jaar zat
Frank in de raad namens de
Ouderen Partij Heerlen en hij
weet dus hoe er met het politieke bijltje gehakt wordt. Toch
gaf zijn vakgebied de doorslag
om te kiezen voor het wethouderschap. “Ik liep tijdens mijn
werk vaak tegen zaken aan,
waarvan ik dacht: die kunnen
anders. Het speelveld kan binnen de kaders anders worden

ingedeeld. Ik heb er vertrouwen in dat we daarin stappen
kunnen maken.”
Hoe ziet Heerlen er over vier
jaar uit? “Heerlen moet er dan
financieel beter voor staan. Ik
streef er naar om voldoende
algemene reserve op te bouwen en het minimale weerstandsvermogen van 0,8 te
halen.” Met Frank Simons
heeft Heerlen een vastberaden
wethouder met een berg portefeuillekennis.

Nieuwe expositie in de Hoeskamer van de OPH
De nieuwe expositie die te zien
is in onze 'Hoeskamer' is van
Tiny Bosch – van Vlimmeren.
Tiny is in 1944 geboren te
Heerlen. Ze heeft geen vooropleiding in de kunst. Zelf
onderzoekend, en door vallen
en opstaan, met de vrijheid
van kleurgebruik heeft ze een
eigen stijl ontwikkeld. "Het
schilderen is voor mij niet alleen maar creatief bezig zijn.
Het is een bewuste zoektocht
in en naar mijzelf. Het is een
uitdaging om het innerlijke op
papier te weergeven en te laten

leven." Van 1995 tot 2000 heeft
ze intensief lessen gevolgd
bij de kunstenares Hedwig
Theeuwen (Belgie) waar haar
voorliefde voor de aquarel tot
uiting kwam.
Ze ging uiteindelijk toch studeren. "Ik volgde de 7-jarige
opleiding op de Kunstacademie in Maasmechelen waarbij
veel aandacht werd gegeven
aan onder ander tekenen.
Ook de waarneming staat
zeer hoog aangeschreven. De
schilderkunst in deze Kunstacademie wordt opgevat als

een stapsgewijze evolutie van
enerzijds basisoefeningen en
basistechnieken naar uiteindelijk het beoefenen van de
schilderkunst als zelfstandig
kunstenaar, met een eigen authenticiteit en een eigen persoonlijkheid."
We zijn blij dat het werk van
Tiny in de Hoeskamer hangt.
Wilt u meer weten over haar,
kijk dan op:
www.tinyvanvlimmeren.nl.
Tiny exposeert van 12 april
t/m 10 augustus tijdens de
openingstijden van de Hoeskamer.

Tiny van Vlimmeren.
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Wethouder Adriane Keulen
"Communicatie zit me in de genen"
Adriane Keulen is geboren en
getogen in Hoensbroek. Met
haar partner, die al 3 dochters had toen ze hem 25 jaar
geleden leerde kennen, is ze
in 2011 getrouwd. Inmiddels
hebben ze 4 kleinkinderen. Ze
geniet van het leven, pikt graag
een Heerlens terrasje, houdt
van lekker koken en eten en
onderhoudt graag haar sociale
contacten ‘dat vind ik heel belangrijk’. Toch had Adriane tot
haar 50ste nog een bijzondere
hobby: studeren. Van oorsprong ooit gestart met de Vertalersopleiding Duits/Frans
volgden al snel andere studies.
Zo is ze arbeidsdeskundige,
heeft ze haar personeelsopleiding Arbeidsmarktpolitiek/
Personeelsbeleid
afgerond,
heeft ze een aantal modules gevolgd aan de Maastricht School of Management
en in Hasselt behaalde ze haar
diploma ‘Management in de
Sociale Economie’.
Ze was werkzaam als manager bij een uitzendbureau, als
arbeidsdeskundige, manager
re-integratie bij een werk-

voorzieningsbedrijf en ook
hoofd-marketing in de kinderopvang. Vervolgens werkte
Adriane een aantal jaar zelfstandig; waardoor ze uiteindelijk bij de gemeente Heerlen
terecht is gekomen en is gebleven. Bij de gemeente Heerlen was ze o.a. bureauhoofd bij
de afdeling Werkgelegenheid
en Sociale Zaken en hoofd
Buurtgericht Werken.
Haar portefeuille sluit goed
aan bij haar achtergrond en ervaring. Daardoor weet Adriane wat er speelt en kent ze haar
takenpakket. “Communicatie
zit in mijn genen. Ik geniet er
van om dicht bij de mensen te
staan”, vertelt de kersverse wethouder daar zelf over. “Het vak
van wethouder is een zware
job met veel lees- en verdiepwerk. Maar het verschil maak
je toch echt buiten de wethouderskamer.”
“Ik ben al lang politiek geïnteresseerd en toen ik de kans
kreeg heb ik deze met beide
handen aangepakt. Ik wil zelf
het verschil maken en zelf aan

de knoppen draaien”, motiveert ze haar beslissing om
voor het wethouderschap te
gaan. Over haar manier van
aanpak heeft Adriane een
duidelijk visie. “Ik wil transparant en resultaatgericht
werken. De behoefte van onze
inwoners is hierbij leidend. Ik
wil een waardevolle bijdrage
leveren aan het welzijn van
mensen. Natuurlijk moet je
veel luisteren en praten, maar
de nadruk ligt uiteindelijk op
het doen. Ik zoek ook altijd
naar de bedoeling van een
plan, naar het waarom. Waarom doen we dit eigenlijk?”
“Ik heb bewust voor deze stap
in mijn carrière gekozen, ik
heb geen politiek verlof. Ik kan
niet meer terug”.
Adriane is klaar voor het wethouderschap, ze is helder en
duidelijk in wat ze graag wilt
bereiken. Over het ‘hoe’ kraken haar hersenen. "Hoe
krijg ik nu die dingen helder
die mensen nodig hebben?
Wie betrek ik hierbij en hoe
zorg ik voor een brede ge-

Wethouder Adriane Keulen.

dragenheid? Ik stel me hierin
kwetsbaar op en ik probeer
te allen tijde vooral mezelf te
zijn. Ik doe veel aan zelfreflectie. Ben ik wel met de juiste
dingen bezig?"
Daarom zal ze veel in de buurten aanwezig zijn en daar gaan
werken. "Als experiment ga ik
op donderdagen van 9 tot 11
uur afwisselend in de Heerlense buurten werken. Ik wil
graag werken vanuit het perspectief van de burger.”
U zult onze wethouder zodoende direct kunnen aanspreken. “Zoals ik al zei: communicatie zit me in de genen."

Informatie Bestuur / Fractie / Lidmaatschap / Bereikbaarheid
Het Bestuur:
Voorzitter
Jacques Pepels
tel. 045-5711113
e: voorzitter@ouderenpartijheerlen.nl
Secretaris
Wim Jaeqx
tel. 045-542 28 05
e: secretaris@ouderenpartijheerlen.nl
Penningmeester
Pieter Boek
tel. 06-28885279
e: penningmeester@ouderenpartij
heerlen.nl
Bestuursleden
Lia Klinkers
Ronald de Rooij
Jos Melchers
Lydia Heuvelmans
Jo Piefer
Frans Pommé

Raadsleden
Loek Damen, fractievoorzitter
tel. 045-5416249
e-mail: a.damen@heerlen.nl
Nico Aarts
tel. 06-10185566
e-mail: nico.aarts@heerlen.nl
Peter Kastrop
tel. 045-5412207
e-mail: p.kastrop@heerlen.nl
Wiel Sijstermans
tel. 045-5220666
e-mail: w.sijstermans@heerlen.nl
Theo de Groot
tel: 06-30386007
e-mail:t.de.groot@heerlen.nl
Pé Diederen
tel. 06-23937877
e-mail: p.diederen@heerlen.nl
Brigitta Santegoeds
tel. 06-51635316
e-mail: b.santegoeds@heerlen.nl

Lid worden?
Geef uw adresgegevens en eventueel
e-mailadres op bij het
bestuurssecretariaat
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!
Kijk ook eens op onze website:
www.ouderenpartijheerlen.nl
De Hoeskamer is geopend op:
dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 uur - 16.00 uur.
In de maanden juli en augustus is de
Hoeskamer alleen open op dinsdag.
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De raadsleden van de OPH stellen zich aan u voor
Heerlerbaan; hoofdredacteur
van het wijkblad Blik op Heerlerbaan; lid van het bestuur
van Veldeke Heerlen e.o. lid
van Mannenkoor Polyhymnia.
Mijn ambitie is om mee te werken aan een bloeiende en groeiende stad en vooral de wijken
hierbij niet te vergeten."

ber verleden jaar ben ik politiek
actief in Heerlen. Als nieuw
raadslid maak ik me sterk voor
eenzame ouderen, buurtgericht
werk en heb een opbouwende,
kritische houding t.a.v. ons gemeentelijk beleid. Ik geloof in
‘samen’ en ‘positief ’. Maar kijk
tegelijk door een realistische bril
en hou van open communicatie."

ik gedreven, enthousiast en
creatief en sta ik open voor vernieuwingen. Ik heb jarenlang
in de ouderenzorg gewerkt en
volgde daarbij de opleiding tot
beeldend kunstenaar en docent in Maastricht. Inmiddels
werk ik al ruim zeven jaar als
projectleider kunst en cultuur
bij Sevagram. Graag wil ik me
inzetten voor Zorg, Cultuur en
Onderwijs, voor jong en oud."

Nico Aarts.

"Ik ben 63 jaar en getrouwd
met Désirée. Ik heb een zoon,
schoondochter en twee boefjes van kleinzonen. Sinds
vele jaren ben ik politiek actief, nu als gemeenteraadslid. Ik heb mijn hele leven wel
op een of andere manier aan
sport gedaan, maar mijn favoriet was voetbal. Nu nog ben
ik inactief lid van de veteranen
van Sporting Heerlen. Nu ik
meer tijd heb, ga ik weer meer
sporten, waarbij golfen zeker hoort. Daarnaast kook ik
graag en ben lid van een kookclub. Ook thuis mag ik graag
met Désirée koken, voor ons
tweeën, maar ook met en voor
vrienden. 'Geneet van ut laeve'
is mijn motto."

Pé Diederen.

“Ik ben 64 jaar, getrouwd met
Marjo en heb 2 samenwonende kinderen en 1 kleinkind.
Momenteel ben ik werkzaam
als directeur bij het Huis voor
de Kunsten Limburg. Mijn
hobby’s zijn mountainbiken,
lezen en het verrichten van
vrijwilligerswerk. Ik ben apetrots op de culturele identiteit
van Heerlen, de muurschilderingen, de evenementen en
ons geweldige theater. Ik wil
mij vooral sterk maken voor
de deelname van arme kinderen aan cultuur.”

Peter Kastrop.

“Ik ben een verbinder en veldwerker die dicht bij de mensen
staat. Als raadslid ben ik lid
van de commissies Leefomgeving, Economische Structuur
en plaatsvervangend Raadsvoorzitter. Actief ben ik ook
als voorzitter van de Stichting
Buurtvereniging DouveWeien/Caumerveld. Ik ga voor:
Waardig, Gezond en Veilig
oud worden in alle buurten
van Heerlen. Door het inzetten van jongeren, die wij moeten koesteren. Want zij zullen
die zorg op maat moeten verlenen!"

Wiel Sijstermans.

"70 jaar geleden werd ik geboren en ik ben gehuwd. In totaal
ben ik nu al 12 jaar fractielid bij
de OPH. In diverse commissies
neem ik zitting. waaronder:
Bestuur dienstverlening Financiën, Sociale Infrastructuur en
Ruimtelijke Ordening. daarnaast ben ik voorzitter bij Financial Audit, penningmeester
van buurtstichting Broich en
adviseur/ondersteuner bij de
KBO,de ANBO en de Invalidenbond in Hoensbroek. Naast
het maatschappelijke ben ik
bekend als troubadour, buuttereedner, dialectschrijver/dichter, zanger en presentator. Mijn
hobby’s zijn de hengelsport
en het project 'Hoensbroekse
Amateur Kunsten'."

Loek Damen.

"Ik ben geboren op 17 oktober
1949 te Heerlen, gehuwd, 2
kinderen en 4 kleinkinderen.
Ik ben werkzaam geweest als
adjunct-directeur in het speciaal en directeur in het basisonderwijs. Momenteel naast
Fractievoorzitter van de OPH
nog actief als voorzitter van de
Stichting Buurtgericht Werken

MEER INFO
Theo de Groot.

"Ik ben geboren als bakkerszoon
in het Eikenderveld. Vader van
Noah en Nina en al meer dan 20
jaar woonachtig in Welten. Mijn
hobby’s zijn voetbal, mensen,
Italië, film, lezen. Sinds decem-

Brigitte Santegoeds.

"Ik ben 53 jaar en samenwonend met Angelo Bombrini in
Hoensbroek. Van natura ben

De
Hoeskamer,
gelegen
aan de Akerstraat 24 is tijdens de maanden juli en
augustus alleen op dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. In de overige maanden
zijn we ook op donderdag van
10.00 tot 16.00 uur geopend.

