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Bezoek in het Ridder Hoen Park

NLdoet! – Knapzakwandeling

Donderdag 1 april hebben de vrijwilligers van het Ridder
Hoen Park, een delegatie van het bestuur van het Groene
Kruis Heerlen-Hoensbroek mogen ontvangen in het park.
Deze kwam een naamplaatje van het Groene Kruis overhandigen, dat op de bijbouw van het tuinhuis bevestigd
wordt. Door financiële steun van het Groene Kruis, hebben de vrijwilligers de uitbouw kunnen realiseren. .De
vrijwilligers van het Ridder Hoen Park zijn het Groene
Kruis uiteraard dankbaar voor hun financiële steun. Na
het officiële deel was er natuurlijk tijd voor koffie en een
lekker stukje Limburgse vlaai.

Op zaterdag 29 mei viert
Nederland NLdoet!, de
nationale vrijwilligersdag.
Wij hadden dan graag
een boomplantfeestje
willen organiseren om
terug te kijken op het
planten van de eerste
fruitbomen en de voorjaarsbloembollen in Het Nieuwe
Lothbrok. Dat kan helaas door de coronabeperkingen
niet doorgaan. Wij zijn echter niet voor één gat te vangen
en organiseren op die dag voor alle bewoners van Nieuw
-Lotbroek een Knapzakwandeling.
Die wandeling begint en eindigt bij Ons Trefcentrum, Pius
XII plein 38. We lopen langs een aantal projecten die in
het laatste half jaar in Nieuw-Lotbroek zijn uitgevoerd of
die binnenkort uitgevoerd zullen worden. Daar geven we
informatie over. Uiteraard wordt de wandeling coronaproof georganiseerd. Deelnemers kunnen lopen aan de
hand van een routebeschrijving met daarin ook informatie
over wat er te zien is. Tijdens de wandeling is ook ruimte
voor wat spelletjes, opdrachten en puzzeltjes, zodat je
lekker actief bezig kunt zijn. We zorgen vooral ook voor
leuke activiteiten voor kinderen. Je krijgt van ons een
knapzak mee met daarin wat lekkers en verrassingsspulletjes. Na afloop wacht bij Ons Trefcentrum een lekkere
tractatie. Het wordt geen lange wandeling, die voor iedereen goed te doen is en met leuke verrassende elementen.
Dus zaterdag 29 mei, starten tussen 13.00 en 14.00
uur, bij Ons Trefcentrum. Vanwege de organisatie, de
knapzakken en corona is het noodzakelijk om je voor de
wandeling aan te melden. Aanmelden vóór 23 mei via
secretaris.sbnl@outlook.com of telefonisch 045-7074055
of 06-49800340. Vergeet niet het aantal deelnemers; volwassenen en kinderen te vermelden.

Nog meer bezoek
Maandag 5 april heeft de Paashaas het Ridder Hoen
Park bezocht. Ondanks het slechte en koude Paasweer,
waren er maar liefst 37 kinderen aanwezig, om de mooi
gekleurde paaseitjes (die door de Paashaas waren verstopt) te zoeken. Na afloop van dit Paasevenement, kregen alle kinderen een lekkere chocolade paashaas, gekleurde eitjes en iets te drinken mee naar huis.
Kortom, een gezellig en
leuke activiteit georganiseerd door de vrijwilligers
van het Ridder Hoen Park.

Bijeenkomst voor verenigingen
Op 21 september 2020
heeft de Stichting Buurbeheer Nieuw Lotbroek
een bijeenkomst voor
verenigingen van de wijk
georganiseerd. Wij hebben toen beloofd dat dit
een vervolg zou krijgen
in het voorjaar van 2021. Dat voorjaar is inmiddels al een
heel eind gevorderd. Door de beperkingen vanwege corona is het nog niet mogelijk geweest om die bijeenkomst te
organiseren en het ziet er ook nog niet naar uit dat dit op
korte termijn gaat veranderen. Als hopelijk voor de zomervakantie de meeste mensen gevaccineerd zijn, is er misschien weer wat meer mogelijk. Wij hebben daarom besloten om de bijeenkomst voor verenigingen uit te stellen
tot na de zomervakantie. Uiteraard krijgen de verenigingen daarvan tijdig bericht.
Tijdens de bijeenkomst van september is onder andere
gevraagd welke activiteiten SBNL organiseert. Iedereen
die daarin geïnteresseerd is kan op de website van SBNL
een tweetal fotojaarverslagen van SBNL vinden van de
jaren 2019 en 2020. Die geven een goed overzicht van
wat SBNL gedurende een jaar allemaal doet voor de wijk.
www.nieuwlotboek.nl

Dodenherdenking 2021

Colofon en volgend Buurtblad
Nieuw-Lotbroek Nieuws verschijnt 4x per jaar en is een
uitgave van de Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek.
Redactie:
Matthé van der Lande en Mia van der Lande
Miep Pieters
Redactieadres : redactie.sbnl@outlook.com
Website: www.nieuwlotboek.nl

Op 4 mei is er door buurtbewoners, SBNL en Viergebrook een bloemetje geplaats en een minuut stilte gehouden bij het monument aan de Heerlerweg. Vanwege de
coronamaatregelen kon geen publiek uitgenodigd worden. We hopen volgend jaar met meer buurtbewoners
aanwezig te kunnen zijn.

De volgende uitgave van Nieuw-Lotbroek Nieuws valt in
de week van 15 september 2021 in de bus. Uw kopij
hiervoor dient uiterlijk vrijdag 27 augustus 2021 ingeleverd te worden en kan naar bovenstaand redactieadres
gestuurd worden. De tekst dient zonder opmaak aangeleverd te worden. Eventuele foto’s los van de tekst.
De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens die
door derden worden verstrekt.
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SBNL zoekt een secretaris

Informatieavond Het Nieuwe Lothbrok

De Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek organiseert op
donderdag 20 mei een informatieavond over de inrichting
van het gebied tussen de Bernhardstraat, Prins Mauritsstraat, Margrietstraat en Christinastraat. Dat is het gebied
waar vroeger de speeltuin in Nieuw-Lotbroek lag.
We zijn nu bijna een jaar bezig om voor dit gebied een
nieuwe bestemming te vinden. Bij omwonenden zijn ideeën opgehaald, er is een voorlopig plan gemaakt en er is
gezocht naar geld om een en
ander te financieren. We hebben het plan voorlopig even
de werktitel
Het Nieuwe
Lothbrok gegeven, zodat we
niet steeds een hele beschrijving met straatnamen hoeven
op te noemen.
Op donderdag 20 mei organiseren wij om 19.30 uur in
Ons Trefcentrum, Pius-XII-plein nr. 38 een informatieavond voor alle bewoners van Nieuw-Lotbroek.
We zullen het voorlopige plan dan toelichten en iedere
aanwezige in de gelegenheid stellen om hierop te reageren. We horen graag of er nog nieuwe ideeën zijn, of behoefte aan aanpassingen. We schrijven ook een prijsvraag uit voor een mooie naam voor dit gebied.
Als eerste teken dat er iets gaat gebeuren hebben we in
het gebied nestkastjes opgehangen, waarvan de meeste
door omwonenden geadopteerd
zijn, we hebben de eerste drie
bomen en een perk met voorjaarsbloembollen aangeplant.
De wethouder heeft toegezegd
dat het gebied van de voormalige speeltuin wordt ingezaaid
met wilde bloemen.
In verband met corona is het
noodzakelijk dat belangstellenden zich aanmelden voor
deze informatieavond.
Dat kan door vóór 18 mei een mailtje te sturen
naar:secretaris.sbnl@outlook.com, of middels een telefoontje naar 045-7074055 of 06-49800340.
Via deze weg kunnen ook ideeën voor een
geschikte naam voor het gebied worden doorgegeven. SBNL beloont de bedenker van de
naam die gekozen wordt met een mooie prijs.

De Stichting Buurtbeheer Nieuw Lotbroek is op zoek naar
een enthousiaste wijkbewoner die de rol van secretaris
van de stichting op zich zou willen nemen. Uiteraard zijn
we graag bereid om in overleg een inwerkperiode af te
spreken, zodat we met elkaar kennis kunnen maken. Ben
je geïnteresseerd, of wil je weten wat de functie inhoudt
en welke facilitering er aan verbonden is, stuur dan een
mailtje naar: secretaris.sbnl@outlook.com of bel 0457074055 of 06-49800340.

Koningsdag 2021

Eerst gezellig de fiets
versieren en daarna….

een rondje door de
straten showen!

Om alvast in de agenda te noteren:
Zondag 26 september
Buurtfeest 2021
SBNL – Ons Trefcentrum
Zondag 21 november Sinterklaas in Nieuw Lotbroek
SBNL – Ons Trefcentrum
Zondag 19 december Kerstman in Nieuw Lotbroek.
SBNL – Ons Trefcentrum
Uiteraard zijn bovenstaande datums onder voorbehoud.
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Als er steeds meer versoepeld kan worden zullen binnenkort ook de sportgroepen weer van start gaan. Ons
advies is blijf bewegen voor een goede gezondheid en
heeft u vragen. Bel of mail ons. Tel. 045 5284400
admin@fysiotherapieschurmann.nl

Corona update fysiotherapie
Dat bewegen belangrijk is
voor een goede gezondheid weet iedereen. Toch
zijn de meeste mensen in
de coronalockdown minder gaan bewegen. We
gaan minder de deur uit
voor sociale activiteiten,
werk, boodschappen en
sport. Hierdoor is het aantal actieve beweegminuten per week minder geworden.
De gevolgen hiervan zien we terug in de coronakilo's, vermindering van conditie en klachten van ons bewegingsapparaat. Een klein aantal mensen is juist meer gaan wandelen of fietsen.
Ook heeft de corona voor ons als fysiotherapeut een verschuiving laten zien in de meest voorkomende klachten
die wij behandelen. Wegens uitgestelde operaties zijn er
minder behandelingen geweest van nieuwe heupen en
knieën, maar zijn het aantal behandelingen van nek/
schouder en rugklachten toegenomen door het thuiswerken. Daarnaast zien we ook steeds meer aanvragen voor
coronaherstelzorg, voor mensen die na een ernstige Covid-19 besmetting klachten of beperkingen ervaren. De
COPD en hartpatiënten kunnen hun trainingen weer oppakken en de aanhuisbehandelingen zijn weer mogelijk.

Beste buurtbewoners
Middels deze weg willen wij iedereen bedanken voor
jullie donaties aan de steun voor “Ons Trefcentrum”. Een
speciaal woord van dank aan “Daphne’s Muffins & More”
voor haar carnavalscakes. Wij hebben uit alle hoeken
steun gekregen en hier zijn wij ongelofelijk dankbaar
voor. Laten wij met z’n alle hopen dat we snel weer
iedereen mogen ontvangen in “Ons Trefcentrum”. Blijf
gezond en hopelijk tot snel!
Jos en Monique
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Op bezoek bij: Miriam Simons-Cuijpers de kracht achter Mir.I.am's Mini-bib
Op een zonnige donderdagmiddag toog ik op mijn fiets
naar de Julianastraat nummer 10 om kennis te maken
met een bijzondere (en heel enthousiaste) vrouw.
Al vaker had ik haar leuke advertenties gedeeld op Facebook en in ons Buurtblad had al eens een verhaal gestaan. Ik was dan ook heel benieuwd naar het hoe en
waarom iemand een biebkastje op de oprit zet. Het antwoord was kort en krachtig: omdat het zó leuk is om te
doen. Ze is niet de enige die het leuk vindt, want door
heel Nederland zijn deze plekjes te vinden. Mensen die,
gratis, boeken ter beschikking stellen voor buurtbewoners die ze kunnen lenen of ook ruilen en als je het boek
zelf wilt houden is dat ook geen probleem. Hoensbroek
telt meerdere mini-bieb-plekken. In de Koffiepot, basisschool Wonderwijs en Mr.I.am’s. De geregistreerde minibiebs vind je op https://minibieb.nl
Regelmatig worden de boeken in het kastje gewisseld en
vaak plakt Miriam er ook een thema aan vast. Zo is in de
week van 27 april de driekleur gekozen. Als ik kijk naar
de boekjes die klaarstaan, in een kastje op het terras, zijn
duidelijk de rood, wit en blauwe kleur zichtbaar met een
vleug oranje. Geweldig hoe ze dat doet.
Het enthousiasme is voelbaar en ook zichtbaar evenals
de passie voor lezen. Toch worden niet zomaar alle boeken in de het kastje geplaatst. Inmiddels ervaringsdeskundige, weet Miriam wel welke boeken vaker opgehaald
worden. Romans, thrillers en kinderboeken zijn de meest
voorkomende en er worden ook verzoekjes in het kastje
gezet die via sociaal media binnenkomen. Elk boek wordt
voorzien van een sticker van Mir.I.am’s Mini-bib.
Ook staan er kinderzwerfboeken in het kastje, die krijgen
een extra sticker met een code die ze krijgt via Kinderzwerfboek, inmiddels zijn er al meer dan 500 kinderzwerfboeken via Mir.I.am’s mini-bib uit gaan zwerven. Op
mijn opmerking dat er toch wel wat uren werk in zit is wederom het antwoord dat het zó leuk is om te doen. Heel
voorzichtig stel ik de vraag of ze er ook veel kosten aan

heeft. Alleen het kastje waar de boeken in staan is uit
haar eigen beurs betaald. De boekenvoorraad vult zich
vanzelf aan doordat mensen ook boeken brengen en ze
ook zelf veel boeken heeft. De lockdown heeft gezorgd
voor meer aanloop en steeds meer bewoners weten het
minibiebje te vinden. Zo zijn er zelfs al vaste klanten. Na
het toevoegen van de mogelijkheid om kaartjes (van supermarkt acties) te ruilen, hangt er zo nu en dan een
donderwolkje boven haar hoofd. Niet iedereen begrijpt
het concept van ruilen en dat is jammer.
In het gastenboekje staan alleen maar positieve reacties
en vaak genoeg vindt ze een kleine attentie in het kastje
die er toe bijdragen dat het zó leuk blijft om te doen.
Dank je wel dat ik op bezoek mocht komen Miriam.
Mia van der Lande, redactie SBNL

Zwembad Hoensbroek

De exploitatie van zwembad Hoensbroek en het nog te
bouwen zwembad in Heerlen-Centrum komt in handen
van de Sportfondsen Groep. De openbare aanbesteding,
waar drie partijen op inschreven, is daarmee afgerond.
De overeenkomst heeft een looptijd van 11 jaar. “Als gemeente stimuleren wij sport en bewegen ten behoeve
van een goede gezondheid van onze inwoners. Goede
zwemvoorzieningen, dichtbij huis zijn daarom belangrijk.
We investeren de komende tijd flink, zowel in de vernieuwing van zwembad Hoensbroek als in een nieuw centrumbad in Heerlen. Met deze landelijke speler halen we
veel ervaring en kennis voor de exploitatie van beide
zwembaden in huis.”, aldus wethouder Martin de Beer.
Sportfondsen kent een lange historie. Het eerste Sportfondsenbad in Nederland werd in 1927 geopend en is
ontstaan uit een spaarsysteem om de bouw van een
zwembad te betalen. Sindsdien is Sportfondsen uitgegroeid tot een grote gerenommeerde landelijke organisatie die ca. 100 zwembaden in Nederland exploiteert.
Sportfondsen heeft ook een geschiedenis in Heerlen.
Tussen 1935 en 1996 heeft Sportfondsen het Sportfondsenbad in Heerlen geëxploiteerd. Nu, 25 jaar later, keert
Sportfondsen terug in Hoensbroek en op termijn, na realisatie van het centrumbad, ook in Heerlen.
Voor vragen en meer informatie heeft Sportfondsen een
website gelanceerd: www.zwembadhoensbroek.nl.
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Over mij:
Hallo, ik ben Joyce Kisters. Al van jongs af aan wilde ik
graag kapster worden. Ik ben geïnspireerd door mijn opa
en oma die al meer dan 60 jaar een kapsalon hebben. In
2012 studeerde ik af aan de kappersacademie te Heerlen. Op 1 oktober 2017 mocht ik mij de trotse eigenaresse van Kapsalon Enjoy it noemen. Het is een moderne
en gezellige salon. Kapsalon Enjoy it is een allround kapsalon voor zowel mannen, vrouwen als kinderen. Daarnaast bieden wij interessante abonnementen en haarverzekeringen aan. Mocht u meer informatie willen bel dan
naar 045-5212445 wij helpen u graag verder!

Wilt u online een afspraak maken? Ga naar onze website: www.kapsalonenjoyit.nl en klik op afspraak maken!
Mocht u er niet uitkomen? Tel: 045-5212445 of mail:
info@kapsalonenjoyit.nl
Openingstijden:
Maandag:
9.00 - 18.00 uur
Dinsdag:
11.00 - 20.00 uur
Woensdag: 9.00 - 18.00 uur
Donderdag: 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag:
8.00 - 15.00 uur

Pius XII Plein 8A
6433CZ
Hoensbroek
045-5212445
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Tot slot, zodra er weer wijzigingen in het beleid van de
overheid komen, die voor onze vereniging van invloed
zijn, zullen wij u daarvan berichten via dit Buurtblad, op
Facebook en via onze website www.lotbroekers.nl.
Geniet van deze mooie lente!
Met vriendelijke groet en blijf
gezond!
Bestuur Ontspanningsvereniging CV De Lotbroekers

Ontspanningsvereniging
CV De Lotbroekers

Beste buurtbewoners en vrienden van De Lotbroekers!
We zitten inmiddels alweer midden in de lente. En wat is
dat mooi!! Een nieuw seizoen waarin alles groeit en
bloeit. We zijn weer vaker buiten en genieten van het
mooie weer en de natuur om ons heen. Heerlijk wandelen of fietsen, of gewoon lekker genieten in de tuin of op
het balkon.
We hebben er lang op moeten wachten, maar gelukkig
zijn er onlangs enkele verruimingen van de lockdown
afgekondigd, die ons allemaal wat meer lucht geven: de
terrassen zijn weer open tussen 12 en 18 uur; de avondklok is afgelopen; winkelen kan weer zonder afspraak en
bezoek thuis is verruimd. Inmiddels zijn er gelukkig ook al
heel veel mensen gevaccineerd (en dus beschermd),
zodat langzaam maar zeker de beperkende maatregelen
verder kunnen worden versoepeld. Deze stapsgewijze
versoepeling van de coronaregels biedt ons allen weer
een rooskleurig en hoopvol uitzicht op een mooie zomer.
Ondanks dit alles mogen De Lotbroekers helaas nog
steeds niet bij elkaar komen voor gezellige activiteiten,
maar het gaat beslist niet lang meer duren voordat we
weer samen ’n feestje kunnen vieren met vrienden en
bekenden.
Zoals de vorige keer al gemeld zullen we met z’n allen
nog even moeten volhouden en er voor proberen te zorgen dat we veilig en gezond blijven. Daarna gaan we zeker iets gezelligs organiseren voor alle Lotbroekers, zodat wij elkaar allemaal weer eens kunnen ontmoeten. Er
liggen inmiddels al veel ideeën en plannen klaar voor
zomeractiviteiten voor De Lotbroekers en hun vrienden,
zoals een rommelmarkt, ’n wandel- of fietstocht, straatbarbecue of spellenmiddag, enz. Misschien heeft u zelf
ook ’n leuke suggestie voor ’n activiteit. Laat het ons gerust weten, zodat we dat samen kunnen gaan uitwerken,
zodra alles weer kan. Mail uw tip naar
secretariaat@lotbroekers.nl en we nemen contact met u
op. Is een rol bij Carnavalsvereniging De Lotbroekers
misschien iets voor u? Als Raad van Elf-lid of misschien
zelfs als prins of prinses? Komende november kan het al
zover zijn. Als u van feest en gezelligheid houdt en interesse heeft willen we u graag informeren en adviseren.
Neem gerust vrijblijvend contact op met onze President,
Rob Franssen (president@lotbroekers.nl), en dan kunnen we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn; u
bent van harte welkom.

Donaties aan Dierenweide Lotbroek
In de tweede helft van maart ontvingen de vrijwilligers
van Dierenweide Lotbroek positieve berichten van de
fondsen 'Frisse Wind' uit Heerlen en van het IBA-fonds
'Bewoners Maken Parkstad'. De totale bijdrage was €
5.500,- Dit geld zal besteed worden aan het opknappen
van de dierenverblijven, het repareren en verlengen van
de omheining en het onderhoud van de natuurlijke omgeving van de dieren. De levende have bestaat uit kippen
maar ook uit grotere dieren zoals alpaca's en herten. Deze zijn niet schuw meer maar goed benaderbaar door de
buurtbewoners en vooral de jeugd uit Lotbroek. Ook de
scouting en kinderen van de naburige basisschool zijn
regelmatig te gast bij de Dierenweide.
Dierenweide Lotbroek maakt tevens deel uit van Gebrookerbos. Dit is een netwerk van bewonersinitiatieven
in Heerlen-Noord die allen braakliggende terreinen omgetoverd hebben tot fijne groene plekken door en voor
bewoners. De vrijwilligers van Dierenweide Lotbroek voelen zich door de fondsbijdragen alsook door de buurtbewoners gesteund om met hun initiatief ook de leefbaarheid van de buurt te bevorderen. De voortgang van de
werkzaamheden en de activiteiten van dit initiatief zijn te
volgen via de facebookpagina van Dierenweide Lotbroek.
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De kracht van de buurt

Onder voorbehoud een feestje organiseren

Het afgelopen jaar werden werklust en geduld binnen de
Heerlense buurten en het Buurtgericht Werken op de
proef gesteld. De deuren van buurthuizen bleven gesloten en de agenda’s waren leeg. Ondanks deze ongekende situatie, werd snel duidelijk dat het coronavirus en de
bijbehorende maatregelen er de inzet en het enthousiasme van buurtbewoners, opbouwwerkers en vrijwilligers
niet onder kreeg. Er was volop activiteit. Er ontstonden
initiatieven in wijken, in straten, tussen buren; er was oog
voor ouderen, jongeren, gezinnen en eenzamen. De gemeenschapszin en verbondenheid groeide en dat verspreidde zich door de hele stad.
Vóór en dóór mensen. Maar er is meer. Want in dit
moeilijke jaar werd weer eens duidelijk dat er kracht, aandacht voor elkaar en creativiteit zit in de Heerlense buurten. Jullie lieten zien dat krachten die gebundeld worden
iets heel moois voortbrengen. Het omzien naar elkaar en
het klaarstaan voor elkaar en jullie tomeloze inzet hielp
een straat, een buurt er het afgelopen jaar doorheen. Het
wordt nog maar weer eens duidelijk: de buurt is er vóór
en dóór mensen. Alle buurten, ieder met zijn eigen identiteit en gemeenschapsgevoel, maken samen Heerlen.
Hoop en perspectief Mijn waardering voor jullie onvermoeibare inzet en jullie werkende handen en hoofd. Dat
ons hart uit mag blijven gaan naar de mensen om ons
heen, naar de stad en de buurt waarin we wonen. Met de
lente voor ons, de zon op ons gezicht en de voorzichtige
versoepelingen groeit de hoop. Maar vooral de kracht in
en van de buurt biedt hoop en perspectief voor de toekomst!
Persoonlijk en dichtbij Als wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid, ga ik graag persoonlijk met u
in gesprek over uw buurt. Wat gaat goed en wat kan beter? Neemt u gerust contact met me op. Ik ben bereikbaar op 06-82518432 en via mail: a.keulen@heerlen.nl
Warme groet, Adriane Keulen Wethouder Buurtgericht
Werken & Burgerbetrokkenheid

Het is in deze tijd moeilijk activiteiten te organiseren omdat tot nu toe de gemeenten geen vergunningen kunnen
en mogen afgeven. Dit kan echter tot op het laatste moment veranderen, omdat de overheid steeds meer kan
toestaan. Voor ons de uitdaging om te plannen, zonder
dat we weten of activiteiten wel door kunnen gaan.
Onderstaande aankondiging is onder voorbehoud.

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze zomermarkt meld u dan aan middels dit formulier.
Opbouwen is mogelijk vanaf 9.00 uur.
De huur van een kraam met zeil bedraagt € 15,—
-------------------------------------Inschrijving zomermarkt 11 juli 2021
Aantal kramen:…………………….…….……………………
Naam:………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………….
Postcode:……………………………………………………...
Tel: ……………………………………..…………………….
E-mail: ……………………………………...………………..

Heeft u vragen over óf ideeën voor uw eigen buurt, dan
kunt u ook te allen tijde contact opnemen met de Buurtregisseur die speciaal staat opgesteld voor uw buurt

Inleveren vóór woensdag 7 juli 2021 bij: John Sauvé,
Overbroekerf 44 Hoensbroek,  045-5212120 of per
e-mail j.sauve@ziggo.nl
Of bij Ons Trefcentrum:  06-48523100
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Belangrijke telefoonnummers

Oprichting Werkgroep Verkeer

SPOED Politie/Brandweer/
Ambulance

Misschien kunt u zich nog
herinneren dat er een
Werkgroep Snelheid actief
is geweest in onze wijk.
Enkele leden van deze
werkgroep hebben geprobeerd om deze werkgroep
weer bij elkaar te roepen,
echter zonder resultaat.
Daardoor was deze werkgroep de laatste jaren niet meer
actief en heeft in feite opgehouden te bestaan.
Naar aanleiding van berichten over een onveilige verkeerssituatie in de Buurtpreventie WhatsApp groep
“CHAT APP Nieuw-Lotbroek” hebben enkele leden van
deze oude werkgroep zich gemeld in dit chatgesprek.
Ook hebben geïnteresseerde buurtbewoners zich spontaan gemeld om mee te helpen nieuw leven in te blazen
in deze werkgroep. Vier “kartrekkers” zijn al gauw in
overleg gegaan. Omdat “snelheid” slechts één onderdeel
is van verkeersproblemen werd besloten om een nieuwe
werkgroep op te richten met een nieuwe naam die de
lading beter dekt, namelijk “Werkgroep Verkeer Nieuw
Lotbroek”.
Achter de schermen werden de geïnteresseerde buurtbewoners benaderd die zich spontaan via de Chat App hadden gemeld. Vervolgens werd er een datum geprikt voor
een eerste online videovergadering, die 23 maart 2021
geheel volgens de corona regels heeft plaatsgevonden.
Na een voorstel- en kennismakingsronde werden enkele
reeds bekende verkeersproblemen kort besproken. Ook
werd aangegeven dat het wenselijk is om met diverse
partijen samen te werken, zoals Stichting Buurtbeheer
Nieuw Lotbroek, Gemeente Heerlen, Politie, Handhaving,
Buurtpreventie Nieuw Lotbroek en eventueel Veilig Verkeer Nederland. Ook werd besproken dat deze werkgroep vooral een werkgroep dóór en vóór bewoners
van Nieuw-Lotbroek moest worden. Daarom willen we
eerst inventariseren welke verkeersproblemen er momenteel leven bij de bewoners van Nieuw-Lotbroek. En
daarvoor hebben we uw hulp nodig!
Inventarisatie verkeersproblemen Nieuw-Lotbroek
Wordt er in uw straat naar uw gevoel te hard gereden?
Zijn er problemen met parkeren in uw straat? Kent u een
onoverzichtelijke en/ of gevaarlijke verkeerssituatie in
onze wijk Nieuw Lotbroek? Of zijn er andere problemen
m.b.t. verkeer in onze wijk die u graag onder de aandacht
wil brengen? Meld het ons! Dit kan bij voorkeur via
een online formulier dat u kunt vinden op onze website of door het scannen van de QR-code.
Het invullen van dit online formulier kan anoniem, maar
indien gewenst mag u uw naam en overige gegevens
invullen.

Politie algemeen ( Geen Spoed )

0900 - 8844

Politie (Meld Misdaad Anoniem)

0800 - 7000

Huisartsenpost

0800 - 1351

Melding Misdaad Anoniem

0800 - 7000

Gemeente Heerlen

14045

Storing Gas en Stroom

0800 - 9009

Waterleiding Maatschappij Limburg

043-3090909

Kindertelefoon

0800 - 0432

Slachtofferhulp Nederland

0900 - 0101

Juridisch Loket

0900 - 8020

Blokkeren Bankpassen

0800 - 0313

Aan de hand van alle meldingen
gaan we bepalen waar de meeste
verkeersproblemen worden gemeld
in onze wijk (hotspots), om vervolgens een plan van aanpak te maken. Wij zullen via het Buurtblad,
Facebook en onze website onze
vorderingen met u communiceren.
Alvast bedankt voor uw hulp!

https://sites.google.com/view/werkgroepverkeernieuwlotbroek
https://www.facebook.com/WerkgroepVerkeerNieuwLotbroek
werkgroepverkeernieuwlotbroek@gmail.com
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045- 5778844

Covid-19 informatienummer overheid

Werkgroep Verkeer Nieuw Lotbroek
Website
Facebook
E-mail

112

Uitleg Sudoku
In elke rij moeten de getallen 1 tot
en met 9 één keer voorkomen.
In elke kolom moeten de getallen 1
tot en met 9 één keer voorkomen.
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Activiteiten Nieuw-Lotbroek
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

ORGANISATIE

LOCATIE

Do 20 mei

19.30 Infoavond Nieuw Lothbrok

SBNL

Ons Trefcentrum

Za 29 mei

13.00 Knapzakwandeling

SBNL

Ons Trefcentrum

Verenigingen Nieuw - Lotbroek
VERENIGING

CONTACTPERSOON

E-MAILADRES

OV CV De Lotbroekers

Miranda Limpens

secretariaat@lotbroekers.nl

IVN Hoensbroek

Peter Geurts

ivnhoensbroek@gmail.com

Heemkundevereniging

Wim Kortekaas

secretaris@heemkundehoensbroek.nl

FC Hoensbroek

Karel Knaps (voorzitter)

secretaris@fchoensbroek.net

Scouting de H. Montfort

Tim Fleuren

secretaris@hdemontfort.nl

CV de Bistrojanen

Ron Hassing

bistrojanen@ziggo.nl

Drumband Marijke

Jean Wagemakers

drumbandmarijke@ziggo.nl

EHBO Nieuw Lotbroek

Geertje de Mug

secretaris@ehbo-nieuwlotbroek.nl

Hengelsportvereniging Haal Op

Mat Steijaert

info@dedroomvijver.nl

Fanfare St. Gabriël

Angela Niesten

info@sintgabriel.nl

KBO Hoensbroek

Wim van Bavel

wim.rieky@ziggo.nl

Recreatie Sport Vereniging Hoensbroek

Marcel Wetzels

marcelwetzels@live.nl

Jeugd CV Gebrook

Ton Bodelier

info@jcvgebrook.nl

Stiching Buurtbeheer Nieuw Lotbroek

Nellie van der Beek

voorzitter.sbnl@outlook.com

Buurtpreventie Nieuw-Lotbroek

Mia van der Lande

buurtpreventienieuwlotbroek@gmail.com

Ridder Hoen Park

Patrick Essers

essersp@telfort.nl

Supportersclub "De Blauw-Witten"

Heinz Stanneveld

supportersclub@ziggo.nl

Dierenweide Nieuw Lotbroek

Marianne Prickarts

m.a.prickarts@ziggo.nl

JongluujvaGebrook

Marietje & Jessy

jongluujvangebrook@gmail.com
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