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Inleiding  

Door middel van deze periodieke update informeren wij u over zowel de  

ontwikkelingen als over andere actualiteiten met betrekking tot het Sociaal Domein. 

De onderwerpen hebben betrekking op de commissie MF. Vragen naar aanleiding 

van deze update kunnen in de daarvoor bestemde commissie worden gesteld.  
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Opvang Gasthuisstraat 35 

Naar aanleiding van de aan Wonen Limburg verleende omgevingsvergunning voor de verbouwing  

van het pand hebben wij 39 bezwaarschriften ontvangen. De meeste van deze bezwaarschriften zijn 

gelijkluidend en ingediend door bewoners van de Voskuilenweg. Twee zijn afkomstig van bewoners 

van de Holleweg, 1 van een bewoner van de Gasthuisstraat en 9 van mensen die in de Aambosflat  

wonen. Maandag 23 november jl. is de aannemer in opdracht van Wonen Limburg met zijn  

werkzaamheden gestart. Dit is waarschijnlijk de aanleiding geweest om bij de rechtbank een  

voorlopige voorziening aan te vragen. De rechtbank heeft Wonen Limburg op vrijdag 27 november jl. 

laten weten dat een verzoek voor een voorlopige voorziening ontvangen is. In de volgende  

Update Sociaal Domein zullen wij u verder hierover informeren.  

 

Panel Jeugd 

Het Panel Jeugd Parkstad heeft helaas besloten te stoppen. De gemeente Heerlen heeft daarop  

– mede namens de overige Parkstadgemeenten – in een brief haar waardering uitgesproken naar  

de vrijwilligers van het Panel Jeugd en hen zeer bedankt voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. 

 

Het Panel Jeugd was in het leven geroepen, omdat de Parkstadgemeenten zich nadrukkelijk hebben 

uitgesproken in het verleden om gebruikers van de jeugdhulp / (kwetsbare) jongeren structureel  

een stem te geven in gemeentelijke beleidsprocessen. De Parkstadgemeenten gaan bekijken of het 

Panel Jeugd op een andere wijze kan worden voortgezet. 

 

Terugdringen eenzaamheid 
We zetten ons in om eenzaamheid in Heerlen terug te dringen. In het afgelopen jaar hebben we stevig 

geïnvesteerd in een goed netwerk in en om (de buurten van) onze stad en goede samenwerkings-

partners voor ons ouderenbeleid. In november en december, de donkere maanden, besteden we extra 

aandacht aan eenzaamheid en hebben we een aantal extra acties: 

- In december starten we de actie Online “Op stap in Heerlen”, waarbij we in samenwerking 

met culturele/erfgoed instellingen in Heerlen rondleidingen filmen en beschikbaar stellen voor 

mensen die nu even niet in staat zijn zelf een museum te bezoeken of naar buiten te gaan. 

We bezoeken de Vondst, de tentoonstelling van Aad de Haas in Schunck, maken een  

stadswandeling door Heerlen en laten een online rondleiding door kasteel Hoensbroek zien. 

Medio december komt er 4 weken lang wekelijks een filmpje beschikbaar op onze facebook-

pagina “Samen tegen eenzaamheid Heerlen” (en dat blijft beschikbaar). 

- Alle 75+ers in Heerlen ontvangen een speciaal ontworpen kersteditie van de Lieve Heerle-

naar-kaart met daarop een kerstboodschap van, meldpunt eenzaamheid en nieuwe facebook-

pagina. Op deze kaart staat ook de link naar de online rondleidingen. 

- In december wordt de facebookpagina Samen tegen eenzaamheid Heerlen geopend. Hierop 

worden alle initiatieven tegen eenzaamheid in Heerlen geplaatst. 

- We ondersteunen de kerstactie van de buurtcoalitie tegen eenzaamheid Hoensbroek  

Centrum-De Dem waarbij buurtbewoners die een oppepper kunnen gebruiken een handge-

schreven kaartje met een mooie kerstster ontvangen. 

- We ondersteunen kerstacties in de buurt en een school voor speciaal onderwijs “De Pyler” 

(MSP) met het doel iets extra’s te doen voor mensen die eenzaam zijn in deze periode.  

De Pyler gaat met de leerlingen op 18 december kerststukjes knutselen die ze dezelfde dag 

gaan aanbieden aan kwetsbare inwoners in de wijk. 
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- Gemeente Heerlen is trekker van een regionale samenwerking in de aanpak eenzaamheid. 

Gestart in Heerlen en inmiddels uitgegroeid tot een coalitie Samen tegen eenzaamheid  

Zuid-Limburg, met Heerlen als kartrekker. Op 2 december tekenden 9 gemeenten,  

samen met gedeputeerde Robert Housmans en KBO Limburg een convenant om eenzaamheid 

regionaal aan te pakken tijdens een ludieke estafette door Zuid Limburg. Het landelijk actie-

programma “Een tegen eenzaamheid” van VWS ondersteunt deze regionale aanpak en hoopt 

dat meer regio’s volgen. Van de estafette wordt een promotiefilmpje gemaakt dat de  

individuele gemeenten kunnen gebruiken in hun campagne. Ook wordt het filmpje gebruikt 

om Zuid-Limburgse gemeenten die nu nog niet deelnemen te verleiden ook aan te sluiten. 

 

 

 

    
 

 

 

De Zuid Limburgse coalitie is uniek en opgepikt door VWS. Zij hebben het aanbod gedaan om de coali-

tie komend jaar extra te ondersteunen om deze samenwerking goed vorm te geven. De ondersteuning 

zal vooral bestaan uit op maat gemaakte masterclasses voor beleidsmedewerkers, bestuurders en 

praktische ondersteuning.  

 

Week tegen Kindermishandeling 2020  

In de week van 16 november was het de Week tegen Kindermishandeling. Er zijn in Heerlen en in 

Limburg een aantal acties uitgezet waar de hele week veel media aandacht voor is geweest.  

Zowel via een artikel in de Limburger als via interviews bij L1, TV social media. 

 

Webinar 

Er was met name veel aandacht voor het webinar ‘Samen tegen geweld! Doe jij mee?’ Het webinar is 

gemaakt voor docenten en studenten van Zuyd Hogeschool; maar is inzetbaar binnen alle beroeps-

onderwijs in Nederland. Het webinar is vanaf 17 november online gepubliceerd en is terug te kijken 

voor iedereen. Doel van het webinar: voor het terugdringen en voorkomen van kindermishandeling en 

huiselijk geweld is het van groot belang dat aanstaande professionals weten hoe ze moeten handelen 

bij vermoedens van geweld.  
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Het webinar is een samenwerkingsproduktie van de gemeente Heerlen (het programma Geweld Hoort 

Nergens Thuis), ambassadeurs van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling (wethouder Clem-

ens is één van de ambassadeurs) en Zuyd Hogeschool. 

 

https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/103052/limburgs-beroepsonderwijs-pakt-huiselijk-geweld-aan/ 

 

Actie Kinderpostzegels  

De opbrengst van de Kinderpostzegel-actie gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is het goede 

doel 'een veilig thuis voor kinderen'. Op initiatief van wethouder Clemens hebben basisschoolkinderen 

uit Heerlen in de Week tegen Kindermishandeling een kaartje gestuurd. Dankzij deze actie wordt het 

doel van de Kinderpostzegelactie gesteund én gaan kinderen tegelijkertijd met elkaar in gesprek over 

wat een veilig thuis is.  

 

Acties vanuit de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling 

- Er is een brief gestuurd aan alle schoolbestuurders van het primair onderwijs in Limburg met 

de oproep om leerkrachten middels een online cursus nog beter in staat te stellen signalen 

van kindermishandeling bij hun leerlingen te herkennen en vermoedens op tijd op te volgen. 

Vanuit de Provincie wordt hiervoor subsidie aangeboden.  

- Er is een videoboodschap verspreid, gericht aan vrijwilligers. Het terugdringen en voorkomen 

van kindermishandeling is een verantwoordelijkheid van iedereen. Vrijwilligers zijn ontzet-

tend belangrijk voor het signaleren van kindermishandeling. In de videoboodschap worden 

alle vrijwilligers daarom opgeroepen om aandacht te hebben voor kinderen in nood en om 

zich met een gratis online cursus te laten bijscholen.  
 

Ouderenbeleid 

Waaier ouderenmishandeling in productie 

Een belangrijk thema in ons ouderenbeleid is veiligheid. Helaas komt huiselijk geweld en ook ouderen-

mishandeling nog veel voor. Op 24 november 2020 is hierover een webinar georganiseerd voor  

professionals in de zorg en welzijnssector in Zuid Limburg onder regie van de VNG.  

Verder wordt naar analogie van de waaier kindermishandeling een waaier over ouderenmishandeling 

gemaakt. Deze komt in een grote oplage beschikbaar voor professionals. Aan de hand van de waaier 

kunnen signalen van ouderenmishandeling worden herkend en kan er adequaat worden opgetreden of 

doorverwezen. 

 

Informatie- en bewustwording campagne 

We werken momenteel aan een communicatiecampagne over het ouderenbeleid. De boodschap is o.a. 

dat ouderen midden in de samenleving staan en veel te bieden hebben aan bijvoorbeeld verenigingen 

en activiteiten in de buurten. Ook zijn ze een factor van betekenis voor de lokale economie. We willen 

de komende periode vooral met videoboodschappen over positieve activiteiten en actieve Heerlenaren 

anderen inspireren actief mee te doen. Dat zetten we in 2021 krachtig voort. 

 

Woonwensenonderzoek 

Wonen zoals je zelf wilt is een thema in de Lokale Inclusie Agenda. Ook in het ouderenbeleid is wonen 

een thema binnen de actielijn ‘vitaal en gezond ouder worden’. In Heerlen start binnenkort 2021 een 

onderzoek naar ‘wonen en zorg’ voor ouderen en mensen met een beperking. Doel is het beter kun-

nen inspelen op vraag naar en aanbod van zorggeschikte woningen voor Heerlense ouderen met  

mobiliteitsbeperkingen en kwetsbare groepen. 

https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/103052/limburgs-beroepsonderwijs-pakt-huiselijk-geweld-aan/
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Het onderzoek zorgt ervoor dat woningcorporaties en particuliere eigenaren hun woningvoorraad kun-

nen aanpassen op de gesignaleerde behoefte. En het levert een bijdrage aan een betere doorstroming 

op de woningmarkt en een betere afstemming van het zorg-/welzijnsaanbod op de behoefte van de 

ouderen in hun huis/buurt. Zo dragen we eraan bij dat bewoners langer zelfstandig in hun eigen huis 

en zelfstandig in hun buurt kunnen wonen als ze dat willen, of kunnen doorstromen naar meer pas-

sende huisvesting als ze dat wensen, of als dat echt noodzakelijk wordt. 

  

Lokale inclusie Agenda 

Toets toegankelijkheid stemlokalen 

Drie studenten van Zuyd Hogeschool onderzoeken in verband met de komende Tweede Kamer- 

verkiezingen in maart 2021 onze stemlokalen op toegankelijkheid. Zij ‘schouwen’ de openbare ruimte 

grenzend aan de stemlocatie, de in– en uitgang en uiteraard de ruimte waar wordt gestemd.  

Zij stellen een rapportage op met de bevindingen en geven advies waar verbetering dient plaats te 

vinden. Ook geven ze advies over de communicatie met burgers over de toegankelijkheid.  

In december worden de laatste stemlocaties bezocht en begin januari volgt het rapport met aanbeve-

lingen. Bij dit project is de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen actief betrokken. 

 

Vorige maand informeerden we u ook over de aanschaf van twee zogeheten stemmallen. Met deze 

voorziening kunnen mensen met een visuele handicap zelfstandig hun stem uitbrengen. Ook dat 

draagt bij aan verbetering van de positie van mensen met een beperking. Waar deze worden ingezet 

zal tijdig worden gecommuniceerd. 

 

Onderzoek beschikbaarheid openbare toiletvoorzieningen 

Studenten van Zuyd Hogeschool brengen de beschikbaarheid en locaties van de openbare en open- 

gestelde toiletvoorzieningen in kaart in het centrum van Heerlen. Er wordt in eerste instantie gestart 

met de openbare gebouwen van de gemeente. Vervolgens worden winkels en horecagelegenheden  

bezocht. Het doel is om zoveel mogelijk toegankelijke hygiënische toiletten voor iedereen beschikbaar 

te krijgen en zo voor een ‘gastvrij toiletlandschap’ te zorgen. Communicatie speelt ook hier een  

belangrijke rol. De studenten starten in de eerste week van december en loopt door in 2021.  

De Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen werkt ook hierin met de studenten en de gemeente samen. 

 

Informatie- en bewustwordingscampagne 

We werken momenteel aan een communicatiecampagne over onze Lokale Inclusie Agenda. De bood-

schap is o.a. dat iedereen in Heerlen ertoe doet en moet kunnen meedoen. We willen bijvoorbeeld 

door middel van opgenomen interviews burgers, ambtenaren en organisaties  informeren, bewust- 

wording creëren en inspireren rondom het onderwerp inclusieve samenleving. 

Naast deze interviews worden er met ervaringsdeskundigen van de Cliëntenraad Gehandicapten  

Heerlen korte video’s gemaakt. Zij bezoeken plekken in Heerlen en vertellen over de ontwikkelingen 

waaraan zij een bijdrage hebben geleverd. Zo wordt het werk van hen meer zichtbaar en het is ook 

een ‘podium’ voor de Cliëntenraad om nieuwe actieve leden te werven. Ook deze campagne loopt door 

in 2021. 

 

Aanpassingen toegankelijkheid Schunck Glaspaleis 

Schunck en de gemeente Heerlen werken samen aan de verbetering van de toegankelijkheid en het 

veilig gebruik van het Glaspaleis in het centrum. Leden van de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen 

hebben naar aanleiding van diverse bezichtigingen adviezen gegeven. Zo worden aanpassingen voor 

blinden en slechtzienden aan de centrale lift uitgevoerd.  
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In het trappenhuis worden de contrasten op de traptreden verbeterd voor mensen met een visuele be-

perking. Ook worden er aanpassingen uitgevoerd in de bewegwijzering van ingangen en voorzieningen 

in het gebouw. 

 

Musical Unlimited 

We juichen het toe als mensen met een beperking actief kunnen bijdragen aan onze samenleving. 

Zeer vermeldenswaard is het project ‘Musical Unlimited’ dat Schunck uitvoert in samenwerking met 

Adelante waar het 7 jaar geleden is ontstaan. Musical Unlimited is een gemêleerde groep enthousiaste 

spelers met een (verstandelijke) beperking, waarin de passie voor musical de deelnemers verbindt.  

De kinderen zijn afkomstig uit Heerlen en de omliggende regio. 

De voorbereidingskosten voor een musical zijn voor deze groep hoger in verband met bijvoorbeeld 

een langere repetitieperiode en extra begeleiding. We dragen financieel bij aan de voorbereidingen 

van de musical ‘Mary Poppins’. De voorstelling die in het Cultuurhuis zal plaatsvinden is in verband 

met de corona beperkingen verplaatst van november 2020 naar februari 2021. 

 
 

Namens het College, 

 

 

 

 

Peter van Zutphen, wethouder Welzijn en Zorg 

Jordy Clemens, wethouder Jeugd en Onderwijs 

Adriane Keulen, wethouder Integraal Ouderenbeleid en Agenda 22 (Heerlen Inclusieve Stad)  

  

 

  


