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Buurtcadeau 

Op 26 september hebben ruim 50 kinderen de 

speelplek op het Bekkerveld officieel in gebruik 
genomen. Het Oranjefonds overhandigde ons de 

cheque van € 3.000. Mede dankzij die cheque en 
de medewerking van vrijwilligers en Gemeente 

Heerlen konden we de plek realiseren. Lees meer  
 

Nieuw bestuurslid 

In de bestuursvergadering van 8 oktober hebben 
we George Hundscheid benoemd als bestuurslid, 

dat daardoor nu uit vier personen bestaat. Wie 
dat zijn en hoe ze uitzien ziet u hier. 
 

Redactie wijkblad 
Ook voor de redactie van het wijkblad hebben we 

nieuwe mensen gevonden. Hetty Linders legt 
haar werkzaamheden als redactielid immers per 

1 januari neer en Petra Runow enkele maanden 

later. Nieuwe redactieleden zijn Peter van den 
Broek (per 1 januari, tevens voorzitter van de 

redactie) en Mariska Vogelaar (voorjaar 2014). 
De andere redactieleden zijn Henri Hermans en 

Richard Beerens (vormgeving). De kinderpagina 
wordt verzorgd door Sandarijn Hilkhuijsen. 

 

Rosarium 
Op 2 november zullen we in het rosarium weer 

zo’n 650 nieuwe rozen planten. De voorberei-
dende werkzaamheden (waaronder het boren 

van de plantgaten) worden nu uitgevoerd. 

Vanzelfsprekend bent u die ochtend welkom een 
handje te helpen ! Lees meer 
 
Buurten en politiek 

De wijkraad is niet gelieerd aan welke politieke 
partij dan ook. Maar de politiek heeft natuurlijk 

wel grote invloed op wat in de buurten gebeurt 

en welke ruimte een buurtorganisatie krijgt. 
Daarom heeft de wijkraad op 19 oktober 

deelgenomen aan een bijeenkomst van politieke 
partijen en buurtorganisaties uit Heerlen om met 

elkaar te spreken over de ontwikkelingen op het 

gebied van burgerparticipatie en samenleving. 
Lees meer 

Zorgoverleg 

Twee à drie maal per jaar vindt in onze buurt het 

zorgoverleg plaats. U heeft daarover kunnen 
lezen in het wijkblad van juni. 
Op 7 november komen we weer bij elkaar. Het 
belangrijkste gespreksonderwerp zal dan zijn: de 

behoefte aan en mogelijkheden voor dagopvang 
voor ouderen. 

 

Incidenten Bekkerveldfestival 
Rond het Bekkerveldfestival hebben zich in de 

buurt verschillende vervelende vernielingen 
voorgedaan. Daar zijn weliswaar alleen de daders 

zelf verantwoordelijk voor, toch willen we kijken 

of we iets kunnen bedenken om herhaling te 
voorkomen. Daarom is in het buurtteam samen 

met RKSV Bekkerveld afgesproken dat 
onderwerp meteen aan het begin van de 

voorbereiding van editie 2014 op te pakken. 

 
Bewonersinitiatieven 

We wonen in een actieve wijk. En dan hebben 
we het niet over de wijkraad, maar over de 

bewoners. Over de oprichting van het 
Marcelluscomité hebt u al kunnen lezen in het 

wijkblad. 

Bewoners van de Pliniusstraat organiseerden een 
straatfeest op burendag (21 september) en op 5 

oktober werd de Vereniging Vrienden van de 
Kweekvijver opgericht. Lees meer. 
 

Speeltuinen 
In het gemeentelijk accommodatiebeleid wordt 

gekozen voor minder, maar betere speeltuinen. 
Speeltuinen zelf willen graag voortbestaan en de 

wijkraad ziet vanwege de sociale functie 
meerwaarde in kleine speeltuinen in de buurten 

zelf, zoals nu het geval is. Binnenkort zullen de 

speeltuinen een voorstel voorleggen aan de 
wethouder. Lees meer. 
 
Werkplan en begroting 2014 

De wijkraad heeft onlangs werkplan en begroting 

2014 ingediend. U kunt ze vinden onder 
‘Downloads’ op www.aarbek.nl.  
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