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De kerstkaart van de OPH is gemaakt door Brigitta Santegoeds.

Kerstgroet van de voorzitter
2018 was electoraal een voorspoedig jaar.
Tevens stond het jaar in het teken van een nieuw begin. Een
nieuwe coalitie, nieuwe wethouders, nieuwe raadsfractie
en een nieuwe voorzitter.

Om uw belangen blijvend goed
te kunnen behartigen zal de interne organisatie van de OPH
op onderdelen worden vernieuwd.
Daarbij staat U, de kiezer, centraal.

Ook 2019 zal, naast onze politieke ambities, in het teken staan
van verbetering en vernieuwing.

Namens het bestuur, fractie en
wethouders wens ik u een gelukkig 2019.

Per slot van rekening begint de
nieuwe campagne meteen na
de laatste verkiezingen.

Voorzitter OPH
J.M. Adams

“Er is slechts één weg naar het
geluk en dat is ophouden met
je zorgen te maken over dingen
waar je geen invloed op hebt”
Epictetus Grieks ﬁlosoof uit de 1e
eeuw na Chr.
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De Noodmap is ontwikkeld
door de Heerlense ondernemer Lex Kokkelkoren.
In de map is ruimte voor
belangrijke informatie. Op
de buitenkant van de map
staan een aantal belangrijke EHBO-tips. Aan de binnenkant is er ruimte voor
persoonlijke
informatie.
Op de binnenkant is er ook
ruimte voor de gemeente
Heerlen om belangrijke
informatie op te nemen,
zoals de contactgegevens
van de sociale buurtteams
of het juridisch loket. In de
map kunnen extra bladzijden gestopt worden en er
zitten een aantal stickers
bij. Op deze stickers kan
geschreven worden waar
de map in huis te vinden
is en of er huisdieren in
huis zijn. Zo’n sticker kan
op de binnenkant van de
voordeur geplakt worden,
zodat hulpdiensten de info
snel kunnen vinden. De gevraagde informatie op de
binnenzijde van de map is
een samenvatting van de
info die het Rode Kruis aanraadt paraat te hebben in
geval van nood.
De map wordt huis aan
huis bezorgd bij mensen
die geen nee-nee sticker op
de deur hebben.
Waarom de noodmap?
- Zodat hulpdiensten informatie over de patiënt of het
slachtoffer snel ter hand
hebben. Het spaart tijd als
alle gegevens snel paraat
zijn. In aanloop naar de
ontwikkeling van de noodmap is er gesproken met
de diverse hulpdiensten.
Het Rode Kruis geeft aan de
map een goed idee te vinden. Ook de aandacht voor
de EHBO-app wordt zeer gewaardeerd.
- Doordat inwoners de map
ontvangen, worden zij zich
bewust van de noodzaak
van het op orde hebben van
belangrijke informatie in

een acute situatie. Ze staan
even stil bij hoe belangrijk
het is om te praten met je
familie of buren over wat
te doen in een geval van
nood. Het geeft ook een veilig gevoel om te weten dat
informatie snel te vinden is
in een acute situatie, bijv.
als de persoon buiten bewustzijn of anderszins niet
aanspreekbaar is.
- Nu mensen langer thuis
moeten blijven wonen,
treffen
hulpverleners
steeds vaker mensen aan
die verward zijn en zich informatie niet meer kunnen

herinneren. Vaak gaat het
daarbij om ouderen. Als
familie of buren de map
invullen, scheelt dat een
hoop stress bij de betrokkene die tevergeefs probeert
informatie op te halen.
Familie kan ook sneller gecontacteerd worden in een
urgente situatie om de betrokkene bij te staan.
- Als ouderen moeite hebben met het onthouden
van gegevens, kan de Noodmap ook handig zijn. Zij
kunnen de map meenemen
als ze een afspraak hebben,
bv. in het ziekenhuis.

Heeft u geen Noodmap
ontvangen? Geen Nood!
De map wordt huis aan
huis bezorgd bij mensen
die geen nee-nee sticker op
de deur hebben. Aangezien
het ongeadresseerde post
betreft, mag de map niet ingegooid worden bij mensen
met een nee-nee sticker.
Om ook die huishoudens
van een Noodmap te voorzien, worden op centrale
plekken een Noodmappen
gelegd. Zoals in De Hoeskamer van de OPH aan de
Akerstraat 24 in Heerlen.
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OPH-wethouder Adriane Keulen opende onlangs de WML-watertap op droomplein De Wieer met leerlingen van basisschool de
Ganzerik en St Paulus.

Algemene Beschouwingen: Code Oranje!
Op 7 en 8 november j.l. vonden de Algemene Beschouwingen plaats. Tijdens deze
tweedaagse sessie is gesproken over de begroting 2019
en het MBP (Meerjarig Bestuurlijk Programma). De
fractie had als titel dit jaar
gekozen voor Code Oranje en wel om de navolgende motivatie. De financiële
positie van de gemeente bevindt zich in alarmfase één
en daarnaast verdient de
burgerbetrokkenheid veel
extra aandacht.
Bezuinigingen zijn nodig
om de begroting sluitend
te krijgen en de komende
jaren niet met een achterstand te beginnen. Het
is hoopvol te constateren
dat het College hierin is
geslaagd. Onze beide wethouders hebben zich, voor
de eerste keer in een begrotingsvergadering, zeer goed
gepresenteerd.
Laat ik een aantal zaken
aanhalen die de OPH naar

voren heeft gebracht en
waar het College volledig in
heeft toegestemd. Een zeer
belangrijk speerpunt was
de start van de pilot om de
verborgen eenzaamheid in
onze stad aan te pakken.
Zeer hoog in het vaandel
stond een andere structuur binnen Buurtgericht
Werken. Hier zal de regie
in handen gelegd moeten
worden van één persoon.
Alles dat de wijk of buurt
aangaat, zal via deze coördinator dienen te lopen. In
de nieuwe nota Ouderenbeleid staat voor de OPH zeer
centraal: de communicatie
richting inwoners. We hebben het College gevraagd
om te onderzoeken of een
speciaal infobulletin voor
Ouderen een haalbare zaak
is. Het inrichten van een
Ouderenloket waar iedereen met zijn vraag of probleem gericht op gemeentelijke zaken terecht kan,
heeft hoogste prioriteit
voor de samenleving. We

hebben onze hulp en kennis binnen onze partij aangeboden om dit succesvol
gestalte te geven.
Gezien de hoge leegstand
van winkels in het centrum
dient de aandacht vooral te
gaan naar het compacter
maken van het centrum
en derhalve zal er afstand
genomen moeten worden
van 't Loon in de huidige hoedanigheid. Slechts
grootschalige detailhandel,
bijvoorbeeld een witgoedboulevard, is wenselijk.
Echter een supermarkt
voor de omwonende is onontbeerlijk. Tevens maken
we ons hart voor een centrumbad. Wellicht op deze
plek...
Tijdens de beschouwingen hebben we ook gepleit
voor een deskundige gemeentelijke functionaris
om ontbrekende branches
en nieuwe winkelformules
naar ons compacte centrum te halen en een coör-

dinerende rol te vervullen
tussen de betrokken partijen. Een stadscentrum is pas
geslaagd als er voldoende
winkelend publiek op af
komt.
Het is belangrijk om ook de
levendigheid en veiligheid
in de buurten en wijken te
waarborgen en daar waar
het nodig is passende maatregelen te treffen.
Het verder uitwerken van
het verlagen van de parkeertarieven in het centrum en te onderzoeken op
welke wijze en dagdelen
gratis openbaar vervoer
georganiseerd kan worden
richting centrum is voor de
OPH belangrijk.
Onze raadsfractie en wethouders hebben een goed
gevoel overgehouden aan
deze inbreng. Vertrouwen
en controle is hierbij ons
motief.
Loek Damen
Fractievoorzitter OPH
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Fractieleden exposeren in de Hoeskamer van de OPH
Heerlen mijn gebouw
Heerlen mijn gebouw is een
gezamenlijk kunstproject van
de wethouders en fractieleden
van de OPH. Ieder heeft zijn
favoriete gebouw van Heerlen geschilderd in de Pop-art
stijl van beeldend kunstenaar
Andy Warhol. Met felle kleuren, dus anders denkend, hebben onder andere De Royal en
SCHUNCK* het Glaspaleis
neer gezet als echte kunstenaars. De werken zijn te zien
tot en met begin april 2019.

Informatie Bestuur / Fractie / Lidmaatschap / Bereikbaarheid
Het Bestuur:

Raadsleden

Wethouders

Lid worden?

Voorzitter
Jos Adams
tel. 06-22 38 13 31
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
Ronald de Rooij
Jos Melchers
Lydia Heuvelmans
Jo Piefer
Frans Pommé

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
vrijdag
10.00 - 16.00 uur
Adres: Akerstraat 24
6411 HA Heerlen
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

