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Werkplan 2017 Aarveld/Bekkerveld 
 

1 Inleiding 
 

Aarveld/Bekkerveld is een plezierige buurt om te wonen, zo blijkt steeds weer uit statistische 

gegevens zoals verzameld in de Buurtmonitor.  

De buurt is verdeeld in de subbuurten Aarveld en Bekkerveld, met 1283 bewoners in Aarveld en 1505 

in Bekkerveld. De subbuurten ontlopen elkaar niet zo heel veel, maar vertonen toch ook wel wat 

kenmerkende verschillen. 

Zo is het aandeel alleenstaanden in Aarveld hoog: 60 % tegenover 43 % in Bekkerveld.  

Gemeten over de laatste 5 jaar lijkt Aarveld aan een voorzichtige verjongingsslag bezig, terwijl in 

Bekkerveld juist de groep 50+ toeneemt. Overigens gaat het steeds om bescheiden aantallen. 

 

Naast ontwikkelingen in de buurt zelf, bijvoorbeeld zoals hierboven beschreven, doen zich natuurlijk 

ook ontwikkelingen voor die ‘van buiten’ komen. 

Te noemen is de toenemende aandacht voor de buurt en zijn bewoners en voor 

bewonersparticipatie.  

1 Januari 2015 was natuurlijk al een belangrijke datum voor het sociaal domein, inmiddels wordt de 

buurt en de rol van bewoners ook nadrukkelijk genoemd als het gaat om de openbare ruimte, 

veiligheid en gezondheid. 

 

In 2017 willen we naast de gebruikelijke onderwerpen extra aandacht besteden aan de grote 

vertegenwoordiging van alleenstaanden in onze buurt (1.1)1 en aan de vraag hoe we ons als buurt en 

als buurtorganisatie kunnen voorbereiden op de toenemende participatiewens (1.2). 

2 Bestuur en vrijwilligers 
 

In 2017 telt het bestuur, voor zover nu te voorzien, vijf bestuursleden. Het bestuur wordt 

ondersteund door de gebiedsregisseur van de gemeente Heerlen. 

Dat we met een relatief klein bestuur veel activiteiten ontplooien en op veel terreinen actief zijn, is 

mede mogelijk door de vele actieve bewoners die actief bijdragen aan activiteiten, rosarium, 

leefomgeving, versterking sociale structuur enzovoort, of voor de uitvoering van bv. een , al dan niet 

eenmalige, omlijnde en afgebakende taak. 

Ook in 2017 zullen we bewoners actief uitnodigen om op een voor hen passende wijze bij te dragen 

aan de buurt (2.1). 

 

Of de bestaande structuur ook in de toekomst aansluit bij wat aan een buurt en een buurtorganisatie 

gevraagd wordt, zullen we bespreken tijdens een extra bijeenkomst in het begin van 2017 (2.2). 

Daarin betrekken we ook de uitkomsten van de twee bewonersbijeenkomsten die we in oktober 

2016 organiseerden en houden we rekening met de in de inleiding genoemde externe 

ontwikkelingen. 

 

                                                           
1
 De notatie (x.y) verwijst naar de actiepunten in de bijlage. 
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Behalve met veel bewoners werken we constructief samen met vele professionele partners in de 

buurt. Een goede relatie met bewoners, overheid, gemeentelijke diensten, maatschappelijke 

organisaties (zorg, onderwijs en anderen) en anderen is onontbeerlijk. 

 

Het bestuur vergadert maandelijks. In 2017 vindt tenminste twee maal een bijeenkomst plaats 

waarvoor alle vrijwilligers uitgenodigd worden. Deze bijeenkomsten hebben vooral een gezellig 

karakter (bijzondere excursie + gezellig samenzijn) en geven uiting aan de waardering die we hebben 

voor de inzet van de vrijwilligers (2.3). 

Naast de twee algemene bijeenkomsten kunnen ook waarderende acties plaatsvinden binnen een 

bepaalde vrijwilligerseenheid. 

3 Activiteiten 
 

De door of namens de wijkraad georganiseerde activiteiten hebben tot doel bewoners uit te nodigen 

om elkaar op een gezellige en informele manier te ontmoeten en op die manier bij te dragen aan een 

plezierig leefklimaat waarin bewoners elkaar als buurtgenoot herkennen en waarderen. 

Het activiteitenpakket van de wijkraad kent een redelijk dynamisch karakter: er komen activiteiten 

bij en er vallen er af, al naar gelang de interesses, mogelijkheden en organisatorische capaciteit. 

Nieuwe initiatieven kunnen vaak gemakkelijk gehonoreerd worden. 

 

Voor 2017 voorziet de wijkraad de volgende activiteiten (3.1): 

 Lezingencyclus ‘De Wijk Vertelt’ en/of excursies voor bewoners 

 We Aar Bek Festival en Open Podium (i.s.m. Parkstad Popstad en Schunck*) 

 We Aar Bek Band Contest (i.s.m. Gasterie de Fabel en ParkCity Live) 

 Fiets versieren Koningsdag (al hangt dit mede af van de activiteiten in het centrum) 

 Kinderconferentie 

 Overnachting in ’t Olifantje  

 Buurtpicknick 

 Buurtsale 

 Burendag 

 Romantisch Nazomer Rosariumconcert  

 Halloween 

 Sinterklaas 

Vanzelfsprekend kan dit overzicht in de loop van het jaar gewijzigd worden. 

Na enkele succesvolle uitvoeringen is de organisatie en uitvoering van de activiteiten We Aar Bek 

Festival & Open Podium en We Aar Bek Band Contest overgedragen aan derden. In 2017 is de 

wijkraad wel nog betrokken met hand- en spandiensten en een financiële bijdrage. 

Naast deze afgebakende activiteiten zijn we in 2016 gestart met een buurtkoortje, waarin samen 

gezellig zingen centraal staat. Wanneer zich mogelijkheden voor vergelijkbare, periodiek 

terugkerende activiteiten (bv. wandel- of kaartclubje) voordoen, zullen we die oppakken (3.2). 

Ook in 2017 zullen we ons inspannen om naast de gebruikelijke deelnemers vooral ook de groep 

alleenstaanden te bereiken (1.1). 
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Om het beoogde effect te bereiken is het niet altijd nodig dat de wijkraad zelf een activiteit 

organiseert. Zo kunnen we aanhaken bij al bestaande activiteiten (zoals het door Tobias te 

ontwikkelen seniorenproject) of activiteiten ondersteunen met een financiële bijdrage (zoals het 

Spek & Ei Ontbijt tijdens het Bekkerveldfestival). 

Ook veel bewoners zijn actief en organiseren activiteiten voor hun eigen straat of groepje van 

straten. De wijkraad zal die mogelijkheid ook actief promoten (in gesprekken, in het wijkblad en 

dergelijke) en waar gewenst ondersteunen met een financiële bijdrage of het ter beschikking stellen 

van materialen (3.3). We informeren bewoners ook over bv. de mogelijkheden om een financiële 

bijdrage aan te vragen in het kader van de gemeentelijke buurtactie (voor zover in 2017 van kracht). 

Streven is dat dergelijke activiteiten op den duur self supporting zijn. 

4 Leefomgeving 
 

Leefomgeving is naar onze opvatting de context waarbinnen mensen in een buurt wonen. Dat betreft 

zowel de fysieke omgeving, veiligheid als de sociale omgeving. Toch behandelen we de sociale 

omgeving (‘sociale infrastructuur’) in een apart hoofdstuk. 

4.1 Fysieke omgeving  
 

De fysieke omgeving wordt gerekend tot het openbare domein, waarvoor de overheid (gemeente) 

verantwoordelijk is. Dat zou in onze ogen echter een te beperkte opvatting zijn. Niet alleen hebben 

bewoners enkel al door hun gebruik van en gedrag in de openbare ruimte een grote invloed op hoe 

die uitziet (schoon, heel) en hoe die beleefd wordt (veilig), bewoners willen ook zelf steeds meer 

meebepalen hoe die ruimte wordt ingericht. Daar hoort ook bij dat bewoners een zekere 

verantwoordelijkheid voor die ruimte op zich nemen. 

Een goede samenwerking tussen overheid, wijkraad en bewoners is onontbeerlijk en we zijn dan ook 

blij dat de in 2016 vastgestelde ‘Visie op Beheer & Onderhoud van de fysieke leefomgeving in de 

Gemeente Heerlen’ voorziet in zowel ruimte voor bewoners(initiatieven) als in de vaststelling dat 

sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Als wijkraad zullen we bewoners stimuleren tot het ontplooien van initiatieven in de openbare 

ruimte en hen waar mogelijk daarin ondersteunen (4.1). 

De al bestaande activiteiten worden gecontinueerd: 

 

 ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld 

Het project ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld is een min of meer ‘slapend’ project dat steeds 

wanneer dat nodig is even wakker wordt gekust. Het zal in 2017 op gelijke wijze doorlopen, waarbij 

de concrete inzet afhankelijk is van de situatie op enig moment (4.2).  

Het in 2015 door enkele bewoners opgerichte ‘Buurtheldenteam’ (een groep kinderen die onder 

begeleiding van volwassenen regelmatig het veld schoonmaken) zal naar verwachting ook in 2017 

doorgaan en kan ook dan op onze aandacht en waardering rekenen. 

Hoewel een vervangingsplan voor de kastanjes op het Bekkerveld, die vanwege de 

kastanjebloedingsziekte gedoemd zijn te verdwijnen, wel is opgesteld, maar niet formeel vastgesteld, 

is in de gemeentelijke begroting geld gereserveerd voor aanvulling. De wijkraad zal zich mede op 
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basis daarvan beijveren om het aanzicht van het Bekkerveld ook voor de toekomst te behouden 

(4.3). 

 

 Rosarium 

Het beheer van het rosarium in Aarveld door vrijwilligers van de wijkraad zal ook in 2017 doorlopen. 

Naar verwachting zullen we in 2017 een perk, mogelijk twee, van nieuwe rozen voorzien. Ook zullen 

de pergola’s verstevigd worden (4.4). 

In 2017 zal het rosarium, na een onderbreking van twee jaar, weer decor zijn voor het Romantisch 

Rosarium Nazomerconcert. 

 

 Parkeerbeleid 

In 2016 is in delen van Aarveld/Bekkerveld een blauwe zone ingevoerd. Begin 2017 zal de uitwerking 

daarvan geëvalueerd worden en we houden er rekening mee dat dat tot aanpassing leidt vanwege 

de optredende verschuivingseffecten. Die doen zich voornamelijk voor in Aarveld (4.5). 

 

 Herontwikkeling voormalige HTS 

De eigenaar, Wonen Limburg, werkt aan een plan voor herontwikkeling van de voormalige HTS aan 

het Bekkerveld, waarbij voor wat betreft de oudbouw (zijde Bekkerveld) en de industriële 

tussenbouw wordt gedacht aan exploitatie door een commerciële partij. In de ‘nieuwbouw’ aan de 

Dr. Jaegerstraat moet een vorm van wonen komen.  

Waar mogelijk zal de wijkraad bijdragen aan die ontwikkeling, al zal onze rol bescheiden zijn (4.6). 

Daarnaast zal de wijkraad toezien op en bijdragen aan een zorgvuldige communicatie met de buurt 

(4.7).  

 

 Infrastructuur 

In voorbereiding is rioolrenovatie aan de Welterlaan. Deze renovatie is in tijd naar voren geschoven 

om een oplossing te bieden voor de regelmatig terugkerende wateroverlast elders in de buurt. 

Mogelijk kunnen de werkzaamheden eind 2017 van start gaan. 

Naar verwachting wordt de wijkraad betrokken bij praktische zaken met betrekking tot de uitvoering 

en vervullen website en wijkblad van de wijkraad een rol met betrekking tot de informatie aan de 

buurt. 

Voor zover nodig zullen wij tijdens de werkzaamheden signalen vanuit de bewoners bespreken met 

de projectleider van de gemeente (4.8). 

 

4.2 Veiligheid 
 

Aarveld/Bekkerveld is geen onveilige wijk, maar het braafste jongetje in de klas zijn we nu ook weer 

niet. Onderwerpen die vooral spelen zijn drugsoverlast (hennepplantages en dealen soft- en 

harddrugs), jeugdoverlast, diefstal motorvoertuigen en (brom-, snor-)fietsen en vernielingen. De 

verkeerssituatie rond de Tarcisiusschool was in 2016 een onderwerp, mogelijk leidt de invoering van 

de blauwe zone tot verbetering. 

 

In het kader van het door de gemeente nieuw te ontwikkelen Integrale Veiligheidsbeleid is per buurt 

op basis van een buurtanalyse een buurtplan opgesteld. De in de vorige alinea genoemde 

onderwerpen zijn in het buurtplan opgenomen. 
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Met de ontwikkeling van het nieuwe beleid, waarin de situatie per buurt centraal staat, wordt ook 

een nieuw kader geschapen voor overleg en aanpak, waarin ook bewoners een aandeel kunnen 

leveren in het verbeteren of behouden van een veilige leefomgeving. 

Hoe daaraan in Aarveld/Bekkerveld concreet uitwerking wordt gegeven zal mede onderwerp zijn van 

de in het vroege voorjaar te organiseren bestuursbijeenkomst (2.2). 

 

Ook buiten dit nieuwe kader kunnen bewoners bijdragen aan de veiligheid, bijvoorbeeld door 

veiligheidsverhogend gedrag, door het gebruiken van inbraakwerend beslag, door het melden van 

onveilige situaties en dergelijke. 

Onder andere in het wijkblad zullen we regelmatig aandacht besteden aan actuele onderwerpen 

(4.9). 

 

Een bijzondere situatie betreft de veiligheid en de veiligheidsbeleving als het gaat om jeugdoverlast: 

laten de politiecijfers (aantal incidenten) een al enkele jaren dalende trend zien, het gevoel van 

onveiligheid door jeugdoverlast bereikt in de Buurtmonitor 2015 een ongekende hoogte. 

De wijkraad zal zich in 2017 inzetten om gevoel en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen, 

natuurlijk bij voorkeur in de richting van de politiecijfers (4.10). 

 

In de buurt hebben enkele straten een veiligheidsapp ingesteld. Daarnaast is in 2016 zowel in Aarveld 

als in Bekkerveld Nextdoor geactiveerd, dat ook de mogelijkheid biedt veiligheidswaarschuwingen te 

doen. 

De wijkraad staat een terughoudend gebruik van deze mogelijkheden voor. Immers: nuttig als ze met 

verstand en op de juiste wijze gebruikt worden, onnodig bang makend als er te veel onjuiste of 

overtrokken meldingen worden gedaan. In het verlengde daarvan zal de wijkraad ook geen initiatief 

nemen tot het instellen van een buurtpreventieteam, althans voor zover daarmee bedoeld wordt dat 

(groepen) bewoners in de wijk patrouilleren. 

 

5 Sociale infrastructuur 
 

De door de wijkraad ingestelde werkgroep buurtsteun (waarin ook het sociaal buurtteam en de 

gemeente participeren) zal haar werkzaamheden ook in 2017 voortzetten. Inzet is het versterken van 

het geheel van informele sociale netwerken, met als motto ‘Vinden, verbinden, verbondenheid’. 

Door gebruik te maken van sociale netwerken en de verbindingen daartussen, kunnen bewoners, 

wijkraad en professionals bewoners betrekken bij het vinden van oplossingen voor relatief 

eenvoudige hulpvragen van bewoners. 

In 2017 zijn tenminste de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Het verder versterken en ondersteunen van het in 2016 tot stand gekomen 

contactpersonenoverleg De Aartjes en het al langer bestaande Marcelluscomité 

 Het leggen van contacten in de appartementen langs de voetbalvelden 

 Het opbouwen van het netwerk van ‘sleutelfiguren’ waarmee in 2016 een begin is gemaakt door 

het organiseren van twee bewonersavonden 

 Het versterken van bestaande ontmoetingsgerichte activiteiten (zoals het buurtkoortje) en het 

initiëren van nieuwe (zoals het gebruik van de parken als picknickplek) 

 Het borgen van buurtsteun door een gerichte ‘sensibiliseringscampagne’ 

 Onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een Ouderennetwerk 
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De activiteiten van de werkgroep buurtsteun worden beschreven in een afzonderlijk Buurtplan 

Buurtsteun (5.1). 

 

5.1 Ontwikkelingen 
 

 Burenhulp en buurtsteun 

Sinds 2009 kent Aarveld/Bekkerveld een systeem van burenhulp: vrijwilligers die bereid zijn iets te 

doen en een centraal nummer dat toegang geeft tot burenhulp. In de praktijk ontwikkelt burenhulp 

zich zodanig dat de meeste vragen rechtstreeks bij de wijkraad terechtkomen (dus niet via het aparte 

nummer) en dat bij het zoeken naar een oplossing niet alleen gekeken wordt naar de vrijwilligers van 

burenhulp, maar in principe iedereen in de buurt als potentiële hulpbron beschouwd wordt. 

Vanzelfsprekend bepaalt iedereen zelf of hij een aan hem of haar gestelde hulpvraag wel of niet wilt  

beantwoorden. 

Die ontwikkeling komt overeen met de door ons als ideaal beschouwde situatie: wie je ook vraagt, je 

bent altijd binnen een paar stappen bij iemand die kan helpen. 

 

De wijkraad fungeert vooralsnog ook als ‘portaal’ voor vragen van bewoners van Douve 

Weien/Caumerveld, die door ons vervolgens worden doorgespeeld naar de Wijkraad Douve 

Weien/Caumerveld. 

 

 Zorgnetwerk 

In 2013 heeft de wijkraad initiatief genomen om met diverse zorgpartners in de wijk rond de tafel te 

zitten om te kijken hoe we gezamenlijk een zo goed mogelijk hulp- en zorgaanbod in de wijk kunnen 

realiseren. Deelnemers waren de huisartsenpost, de aan de huisartsenpost verbonden praktijk voor 

fysiotherapie, Meander, Sevagram, Buurtzorg, Alcander Ouderen, de Zonnebloem, Wonen Zuid en de 

wijkraad. 

In 2017 zal het Zorgnetwerk vier maal bij elkaar komen (5.2).  

 

 A gene Bek 

De wijkraad speelt als zodanig geen rol bij de programmering van sociaal-maatschappelijke 

activiteiten in de multifunctionele accommodatie A Gene Bek. 

Waar mogelijk zal de wijkraad aangekondigde activiteiten vermelden op de website, in het wijkblad 

en dergelijke (5.3). 

 

 Buren voor Buren 

De wijkraad participeert in het project ‘Buren voor Buren’. Dit project is een in 2014 gestart initiatief 

van Huize Tobias (Stichting Sevagram), met als doelstelling samen met de partners in de buurt 

ondersteuning te bieden aan kwetsbare personen in de buurt. Werkgebied voor Buren voor Buren 

zijn de buurten Douve Weien/Caumerveld en Aarveld/Bekkerveld. 

De wijkraad heeft eind 2016 aangegeven behoefte te hebben aan evaluatie van het tot dan 

doorlopen proces en aan een herbezinning op c.q. bekrachtiging van de initiële doelstelling. Daar is 

eind 2016 over gesproken en in 2017 zal de wijkraad nadrukkelijk bijdragen aan versterking van 

Buren voor Buren (5.4). 
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5.2 Doelgroepen 
 

Activiteiten vormen een belangrijk middel om als wijkraad in contact te komen met bewoners van de 

buurt en om bewoners met elkáár in contact te brengen. 

Kritisch kijkend naar het activiteitenaanbod van de wijkraad, stellen we vast dat vooral de groep 

gezinnen met jonge kinderen (basisschoolleeftijd) bereikt wordt en in mindere mate de groep 

jeugdigen van 16 tot 24 jaar. 

Onderstaande doelgroepen behoeven daarom extra aandacht: 

 

 Ouderen: 

In de buurt of directe omgeving worden door verschillende organisaties activiteiten voor ouderen 

georganiseerd. Dat aanbod is echter versnipperd en vaak niet bekend. We dragen bij aan een 

bredere bekendheid door die activiteiten op te nemen op onze website en dat zullen we in 2017 

continueren. 

 

Ondanks een eerder experiment met het Praathuis en ondanks de vele activiteiten in de directe 

omgeving blijft vooral vanuit de professionele samenwerkingspartners de vraag naar specifieke 

ouderenactiviteiten terugkomen. Mogelijk gaat het seniorenproject van Tobias (gestart begin 

oktober 2015) gedeeltelijk in de behoefte voorzien. 

 

Het organiseren van activiteiten of ontmoetingsmogelijkheden is belangrijk, het is misschien nog 

belangrijker een situatie te creëren waarin ouderen die daar mogelijk bij gebaat zouden zijn ook 

daadwerkelijk deelnemen. Daartoe moeten vaak, zo blijkt in de praktijk, de nodige fysieke én 

psychologische drempels geslecht worden. 

Mede in dat verband zal de werkgroep Buurtsteun in 2017 de mogelijkheid onderzoeken om een 

Ouderennetwerk op te zetten (5.5). 

 

 Jeugd  

Voor de wat jongere kinderen is Speeltuin ’t Olifantje nabij. 

Daarnaast zijn in de directe omgeving van de buurt verenigingen actief die ook activiteiten aanbieden 

aan jeugd, zoals RKSV Bekkerveld, Scouting, de gymnastiekvereniging en harmonie. 

In principe zou hiermee voldoende aanbod gerealiseerd moeten zijn. 

In 2016 is de jongerenaccommodatie voor Heerlen Zuid in Heerlerbaan geopend. 

De doelgroep voor de jongerenaccommodatie is de jeugd van 10 tot 16 jaar. 

 

In 2017 willen we onderzoeken of en in welke mate jeugdigen gebruik maken van dit aanbod en of er 

mogelijk sprake is van omstandigheden die dat beletten (5.6). 

De door de wijkraad voor de kinderen in de basisschoolleeftijd georganiseerde activiteiten 

(kinderconferentie en overnachting) blijven gehandhaafd. 

 

Een ander verhaal betreft de iets oudere jeugd, globaal vanaf 16 jaar. 

Deze groep lijkt zichzelf goed te kunnen organiseren, is al dan niet lid van een vereniging en kiest 

haar momenten en plekken om samen te komen. We zijn van mening dat de buurt voor dat laatste 

ook gelegenheid moet bieden, maar we willen de vinger aan de pols houden voor wat betreft 

eventuele overlast. We zullen dat in 2017 ook doen en onder andere in het overleg in het kader van 
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Integrale Veiligheid bespreken hoe we eventuele overlast snel en doeltreffend kunnen aanpakken 

(5.7) 

 

 Alleenstaanden 

Van de huishoudens in Aarveld bestaat 60 % uit eenpersoonshuishoudens, ruim meer dan het 

gemiddelde in Heerlen. In Bekkerveld ligt het aantal eenpersoonshuishoudens met 43 % iets onder 

het gemiddelde. 

Traditioneel bestaat er relatief weinig wisselwerking tussen de alleenstaanden en de buurt en/of 

wijkraad. 

Voor de flats langs de autoweg zijn we in 2016 gestart met het contactpersonenoverleg De Aartjes. 

Daarbij willen we met de bewoners samen onderzoeken wat we kunnen doen om het leefklimaat in 

dat gedeelte van de buurt te verbeteren. Voor zover er behoefte bestaat aan specifieke 

contactmogelijkheden of activiteiten, willen we onderzoeken in hoeverre en op welke wijze we 

daarin kunnen voorzien c.q. bewoners kunnen ondersteunen bij het realiseren daarvan. 

In 2017 zullen we een dergelijke constructie ook opzetten voor de flats langs de voetbalvelden (5.8). 

 

Een aparte groep vormen de alleenstaande ouderen. Zie daarvoor de opmerking onder de doelgroep 

ouderen. 

 

6 Gezondheid 
 

Voor de periode 2016-2017 hebben de Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk gezondheidsbeleid 

vastgesteld. Daarin komen drie ´programmalijnen´ voor: gezonde jeugd, gezonde wijk2 en aandacht 

voor kwetsbare personen. 

Voor alle drie de onderwerpen zal ruimte en flexibiliteit zijn om, waar nuttig en gewenst, te komen 

tot een invulling op wijkniveau. 

Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is wat dit voor Aarveld/Bekkerveld betekent en welke rol de 

wijkraad daar mogelijk in speelt, houden we er rekening mee dat in 2017 concrete betrokkenheid 

en/of inzet van de wijkraad gevraagd wordt. 

 

7 Communicatie 
 

In onze communicatie met de bewoners willen we, ongeacht het medium, een positieve en 

waarderende uitstraling van Aarveld/Bekkerveld realiseren. Dus geen klachten over bv. het gebrek 

aan vrijwilligers voor een bepaalde activiteit (daar is overigens ook geen reden toe), maar waardering 

voor de inzet van de vrijwilligers die er wel zijn. Ons taalgebruik zal ook zo veel als mogelijk 

waarderend en uitnodigend zijn. 

We maken zo breed mogelijk gebruik van de ter beschikking staande middelen, rekening houdend 

met het specifieke karakter van elk medium afzonderlijk. 

 

In 2017 maken we gebruik van de volgende middelen: 

 Wijkblad: vier maal, huis aan huis verspreid (met uitzondering van Nee/Nee-stickers, tenzij 

voorzien van een aparte ‘Wijkblad Welkom-sticker’)). 

                                                           
2
 Waar in dit verband over wijk gesproken wordt, komt dat begrip overeen met wat we in Heerlen buurt noemen. 
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Voor zover dat niet al in 2016 is gelukt zullen we in 2017 moeten komen tot de invulling van 

een nieuwe redactie voor het wijkblad. 

 Digitale Nieuwsbrief: wanneer er wat te melden valt, per mail naar vrijwilligers en 

geïnteresseerden die zich daarvoor aangemeld hebben 

 Website aarbek.nl, waarop onder andere activiteiten, ontwikkelingen binnen de wijk en 

praktische gegevens (bijvoorbeeld spreekuur wijkagent) terug te vinden zijn 

 Twitter: voor korte positieve berichtjes en aankondigingen 

 Facebook: aankondiging van activiteiten en ruimte voor reacties. 

 Nextdoor: in Nextdoor vormen Aarveld en Bekkerveld twee afzonderlijke communities. 

Daarbinnen kunnen aangesloten bewoners onderling berichten uitwisselen, aankondigingen 

doen, oproepen plaatsen, etc. Berichten kunnen gedeeld worden met omliggende buurten. 

Nextdoor is geen initiatief van de wijkraad. Wel heeft de wijkraad een eigen account 

aangemaakt om zo niet alleen op de hoogte te kunnen blijven van wat in de buurt leeft, maar 

ook zelf berichten te kunnen plaatsen. Op die manier is Nextdoor een zinvolle aanvulling op 

de andere communicatiemogelijkheden. 

Zo nodig kunnen we op een specifiek thema gerichte flyers of bewonersbrieven verspreiden. 

 

8 Overleg en samenwerking 
 

Er zijn, vanuit elk domein, veel partijen actief in de buurt. Activiteiten van welke partij dan ook 

hebben vrijwel altijd raakvlak met andere domeinen. Zo kan de inrichting van het groen gevolgen 

hebben voor de veiligheid van een park of plantsoen en daarmee de geschiktheid als speelplek 

bevorderen of juist belemmeren. 

De wijkraad ziet het als taak niet alleen deel te nemen aan verschillende overlegvormen, maar ook 

om steeds verbanden te leggen tussen de verschillende domeinen, zeker waar partijen zelf daar 

wellicht minder oog voor hebben. Gelukkig zien we de laatste jaren dat het besef dat afstemming en 

samenwerking noodzakelijk zijn steeds sterker wordt. 

Soms participeren partijen in door de wijkraad georganiseerd overleg (denk aan deelname door 

politie en handhaving aan de bestuursvergadering of aan deelname vanuit het sociaal buurtteam in 

de werkgroep buurtsteun), soms neemt de wijkraad deel aan door anderen geïnitieerd overleg (zoals 

onze deelname aan het project Buren voor Buren, overleg binnen het kernteam=overleg tussen de 

vier buurtorganisaties in Heerlen Zuid). 

 

9 Tenslotte 
 

Als wijkraad geloven we in het belang van netwerken. Van bewoners, instellingen en organisaties, 

formele en informele. We maken zelf deel uit van verschillende netwerken, proberen netwerken van 

elkaars kracht gebruik te laten maken, nieuwe netwerken te laten ontstaan. 

Een netwerk bestaat uit ‘ poppetjes’ en –vooral- het verbindingsstreepje daartussen. Graag zetten 

we ons in om die poppetjes te vinden en te stimuleren deel te nemen en om de verbindingen zo 

sterk mogelijk te maken. 

Kortom: vinden, verbinden, verbondenheid ! 
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Bijlage: actiepunten 
 

nr. actiepunt 

1.1 Onderzoeken hoe we het contact met en de participatie door alleenstaanden in de 
buurt kunnen bevorderen. 

1.2 Volgen van en inspelen op de ontwikkelingen met betrekking tot participatie. 

2.1 Bewoners actief uitnodigen en stimuleren bij te dragen aan de buurt. 

2.2 Organiseren van een bestuursconferentie betreffende o.a. de inrichting van (het 
bestuur van) de wijkraad, mede in relatie tot mogelijk nieuwe buurtrollen op diverse 
beleidsterreinen. 

2.3 Organiseren van twee bijeenkomsten voor vrijwilligers. 

3.1 Organiseren van activiteiten voor (groepen van) bewoners. 

3.2 Actief zoeken naar en inspelen op mogelijkheden voor nieuwe activiteiten. 

3.3 Bewoners stimuleren om zelf activiteiten te organiseren en hen daarbij faciliteren. 

4.1 Bewoners stimuleren tot het ontplooien van initiatieven in de openbare ruimte en 
hen daarin ondersteunen 

4.2 Het project ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld activeren wanneer daar aanleiding 
toe is. 

4.3 Aandacht blijven vragen voor behoud van het aanzicht van het Bekkerveld. 

4.4 Beheer rosarium voortzetten, 1 tot 2 perken vernieuwen, pergola’s verstevigen. 

4.5 Evaluatie blauwe zone inzetten dan wel begeleiden. 

4.6 Bijdragen aan de planontwikkeling van de voormalige HTS. 

4.7 Toezien op en bijdragen aan een zorgvuldige communicatie richting buurt 
betreffende de ontwikkeling van de voormalige HTS. 

4.8 Bijdragen aan communicatie tussen gemeente en bewoners v.v. betreffende 
rioolrenovatie Welterlaan. 

4.9 In het wijkblad aandacht besteden aan actuele veiligheidsonderwerpen. 

4.10 Inzetten om veiligheidssituatie en veiligheidsgevoel beter op elkaar te laten 
aansluiten. 

5.1 Bijdragen aan de uitvoering van het Buurtplan Buurtsteun. 

5.2 Het Zorgnetwerk Aarveld/Bekkerveld komt in 2017 vier maal bijeen. 

5.3 Voor zover relevant sociaal-maatschappelijke activiteiten publiceren in eigen media. 

5.4 Inzetten op versterking van het project Buren voor Buren. 

5.5 Via de werkgroep Buurtsteun onderzoeken of we een Ouderennetwerk kunnen 
opzetten. 

5.6 Onderzoeken of er voor jeugd in de buurt belemmeringen bestaan om deel te 
nemen aan het verenigingsleven. 

5.7 Periodiek de overlastsituatie bespreken in de daarvoor geëigende overlegsituaties. 

5.8 Contactpersonenoverleg instellen voor de flats langs de voetbalvelden. 

7.1 Een nieuwe redactie vormen voor het wijkblad. 

 

 


