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Nieuwsbrief
We hebben ons voorgenomen dit jaar weer wat
vaker een digitale nieuwsbrief uit te geven.
Zo houden we u op de hoogte van actuele en/of
komende gebeurtenissen in de buurt.
Carnaval
Nog een week en dan is het echt carnaval. Ook
in de buurt worden verschillende
carnavalsactiviteiten georganiseerd.
Die vindt u hier.
Bomenplan Bekkerveld
Vorig jaar hebben we de gemeente verzocht
werk te maken van een plan om de kastanjes op
het Bekkerveld in de komende jaren te
vervangen. Ze zullen immers op den duur
allemaal verdwijnen vanwege de bloedingsziekte
(er zijn nu ook 13 oranje aangestipt: die moeten
al op korte termijn gekapt worden).
De gemeente heeft laten weten dat we een
eerste versie van het plan in de tweede helft van
februari kunnen verwachten.
Op de website zullen we steeds de actuele stand
van zaken vermelden.
Bewonertop
We vinden het belangrijk bewoners goed te
informeren over zaken die in de buurt spelen.
Maar we stellen het ook zeer op prijs wanneer
bewoners ons laten weten wat zij belangrijk
vinden.
Daarom organiseren we op 19 april een
bewonertop. Vrijwel alle organisaties in de buurt
presenteren zich aan de bewoners en we hopen
daar met veel bewoners in gesprek te kunnen
gaan.
Benieuwd ? Houd dan de aankondigingen op
website en in het wijkblad in de gaten !
Jaarstukken
De wijkraad ontvangt elk jaar subsidie van de
gemeente Heerlen. Vanzelfsprekend leggen we
achteraf verantwoording daarover af.
Ook aan u: bekijk daarom ons jaarverslag en de
jaarrekening.
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Reacties: info@aarbek.nl of telefoon:
045-5711721 of 06-47600307
Buurtsteun
Over de veranderingen op het gebied van zorg
en welzijn is al veel geschreven. Dat het
noodzakelijk is meer gebruik te maken van eigen
mogelijkheden én van de mogelijkheden van het
sociaal netwerk, is duidelijk.
Verheugend is vast te kunnen stellen dat er op
dat gebied al heel veel gebeurt in onze buurt.
Georganiseerd en ongeorganiseerd, bekend en
onbekend.
Graag willen we aan bijdragen dat dat in de
toekomst nog beter kan en vooral ook zorgen dat
er niemand buiten de boot valt.
De werkgroep buurtsteun van de wijkraad
onderzoekt hoe we dat het beste kunnen
aanpakken. Op de website leest u meer over
buurtsteun en sociaal buurtteam.
Heeft u vragen of wilt u meedenken ? Neem dan
gerust contact op !
Stolpersteine
Op zaterdag 14 februari worden in onze buurt
weer Stolpersteine geplaatst. Stolpersteine
(ofwel ‘struikelstenen’) worden geplaatst voor
woningen waar in de oorlog Joodse burgers
hebben gewoond of vanwaar ze zijn weggevoerd.
Dit keer gaat het om drie adressen.
Buurtactie
Met de buurtactie wil de Gemeente Heerlen
initiatieven van bewoners ondersteunen die
bijdragen aan een betere buurt. Denk daarbij aan
een straatactiviteit of het gezamenlijk aanpakken
van de omgeving.
U kunt voor uw plan een bijdrage aanvragen van
maximaal € 5.000. Natuurlijk willen we u daar
graag bij helpen !
Op de website vindt u meer details over de
buurtactie.
Wijkblad
In maart komt het volgende wijkblad uit.
Wilt u ook een artikel, prikker, advertentie
plaatsen ? Zorg dan dat uw bijdrage uiterlijk 20
februari is verstuurd naar redactie@aarbek.nl.
U kunt er ook terecht voor advertentietarieven.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen ? Stuur dan een mailtje met in de onderwerpregel: “afmelding nieuwsbrief”.

