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Blauwe zone
De nieuwe verkeersbesluiten voor invoering van
de blauwe zone in een gedeelte van de buurt zijn
gepubliceerd. U kunt de besluiten en de
bijbehorende kaarten inzien via onze website.
Concrete invoering zal waarschijnlijk tegen het
einde van komend voorjaar plaatsvinden.
Lees meer
Mooi Heerlen !
Mat en Jan-Joost Snijders maken een film over
Heerlen en zijn bewoners én voor elke buurt een
aparte film. De algemene film gaat in première
tijdens de nieuwjaarsreceptie van Buurtgericht
Werken op 8 januari.
U kunt de trailer daarvan alvast hier bekijken.
De algemene film en de buurtfilm (mede
mogelijk gemaakt door Gemeente Heerlen) zijn
te zijner tijd ook te bekijken via aarbek.nl.
Huisvesting
Tot nu toe konden we steeds vergaderen in het
Meandergebouwtje op de hoek van de
Ovidiusstraat en de Vergiliusstraat. Meander gaat
echter verhuizen, waardoor die mogelijkheid
vervalt. We moeten dus omzien naar een andere
locatie.
We danken Meander nadrukkelijk voor de
gastvrijheid die ze ons de afgelopen jaren
verleend hebben !
Spreekuur wijkagent
Ook het spreekuur van de wijkagent verhuist
daardoor: dat zal met ingang van het nieuwe jaar
plaatsvinden in A Gene Bek, elke donderdag in
de oneven weken, voor het eerst op 7 januari,
telkens van 17.00 tot 18.00 uur.
Lees meer
Werkplan en begroting 2016
Net als andere jaren heeft de wijkraad een
werkplan en begroting voor het komende jaar
vastgesteld en ingediend bij de gemeente. Aan
de hand daarvan stelt de gemeente de jaarlijkse
subsidie vast.
U kunt beide bekijken op de Documentenpagina
op onze website.

Reacties: info@aarbek.nl of telefoon:
045-5711721 of 06-47600307
Werkgroep Buurtsteun
De Werkgroep Buurtsteun werkt aan het
versterken van sociale netwerken of probeert het
ontstaan daarvan te bevorderen. Daardoor wordt
het voor bewoners hopelijk gemakkelijker een
beroep te doen op anderen als er een keer iets
aan de hand is.
De werkgroep heeft nu contact gelegd met
enkele bewoners uit de flats langs de autoweg en
daar inmiddels twee maal mee gesproken. De
volgende keer, 7 december, zal naar verwachting
officieel een contactpersonenoverleg ingesteld
worden. Alle bewoners in die flats worden
vervolgens op de hoogte gesteld.
Zo wordt het contact tussen bewoners onderling
en tussen bewoners en buurt versterkt.
Sociaal Buurtteam
Gaat het bij buurtsteun om onderlinge, informele
hulp, het sociaal buurtteam is een toegangspoort
tot professionele hulp of ondersteuning.
Het sociaal buurtteam is telefonisch te bereiken
via het nummer 045-5604004. U kunt ook het
spreekuur bezoeken:
 Maandag 10.00 – 12.00 uur, Frankenlaan 7 ,
Welten in het gebouw van MEE.
 Donderdag 13.30 – 15.30 uur, in Zorgcentrum
Tobias.
Lees meer
Buurtactie
Via de Buurtactie ondersteunt de gemeente
initiatieven van bewoners om bv. hun omgeving
te verbeteren of om een activiteit in de straat te
organiseren. Van die mogelijkheid is in onze
buurt goed gebruik gemaakt.
De Buurtactie gold aanvankelijk alleen voor 2015.
Inmiddels heeft de gemeente besloten de actie
ook in 2016 voort te zetten.
Lees meer
Soos Tobias
Vindt u het leuk eens of vaker per week andere
mensen te ontmoeten ? Denk dan eens aan de
soos van Tobias.
Lees meer
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