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Welkom ! 

WIE IS WIE? 

•  Gemeente, Woonpunt, toezichthouder aannemer 

ACTUALITEITEN 

•  inleidende woorden  

•  Peter van Zutphen (gemeente Heerlen) 

•  Mirjam Depondt (Woonpunt) 

•  eerste ronde vragen en reacties uit de zaal ? 

•  reactie op de vragen… 

•  tweede ronde vragen uit de zaal ? 

   PAUZE (thee, koffie, water) 

•  afspraken omtrent overige vragen en reacties 

 



PLANNING en ORGANISATIE 

•  werkzaamheden en activiteiten BMV Aldenhof en park  

•  geselecteerde aannemer  

•  vervolg saneringswerkzaamheden 

•  overige afspraken (verkeer). 

DATA en ACTIVITEITEN 

•  NL Doet op vrijdag 20 maart van 12-17.00 

•  start bijen seizoen in Bijenkasteel: imkers gezocht! 

•  gelegenheidskoor en stoelenproject Aldenhof 

•  2e open bouwplaats op: zaterdag 9 mei 10.30-13.00 

•  braderie, vierdaagse en openingsfestiviteiten Aldenhof. 

RONDVRAAG 

VOLGENDE INFORMATIE AVOND: 11 juni 2015 



Wie hier vanavond aanwezig? 

Peter van Zutphen (Gemeente - wethouder) 
Kelly Damoiseaux (Gemeente - projectleider) 
Bart Vliegen (Gemeente) 
Guus van der Nat (Gemeente) 
Pascal Extra (Gemeente) 
Rene Roelofsen (Gemeente) 
Ulrike Dahlmans (Gemeente) 
 
 
Erik Colleije (toezichthouder Aldenhofpark 

  vanuit bureau Kragten) 
 

Woningstichting De Voorzorg is helaas verhinderd vanavond. 
 
… en ‘voorzitter van de avond’: Doenja Urlings (Jadoen). 

Mirjam Depondt (Woonpunt) 
Ralph Herben (Woonpunt) 
Gemma Gerrits (Woonpunt) 
 
 
 



Werkwijze 
GESPREKSLEIDER 

•  doel is iedereen aan het woord laten 
en goed luisteren naar elkaar 

VRAGEN of REACTIES? 

•  gebruik uw vragenkaartjes; u komt  
‘aan de beurt’ om uw vragen te stellen 

•  wacht op de microfoon, dan bent u te verstaan 

•  dubbele of te lange vragen worden afgekapt 

•  live noteren van vraag-onderwerpen op scherm 

•  dit is geen politieke bijeenkomst! 

•  pauze: informeel elkaar 1-1 spreken 

Na de pauze: graag ook ruimte voor de andere 
onderwerpen, want Aldenhofpark en BMV gaan door! 

 Uiterlijk om 21.45: een afsluiting van de avond. 

 



Inleiding: Aldenhofpark 

Inkijkexemplaar: 

-  Planboek Aldenhofpark 

-  Spelen in Aldenhofpark 

 

Maquette (nog uit 2012 !) 







Wethouder van Zutphen 
 
De gemeente investeert veel in: 

-  Brede Maatschappelijke Voorziening Aldenhof 

-  Openbare Ruimte Aldenhofpark. 

 

De gemeente wil: 

Aldenhofpark als project in zijn geheel realiseren, want 

-  het is een prachtig plan 

-  er is breed draagvlak voor 

-  de BMV gaat straks volop in bedrijf 

-  het Aldenhofpark geeft nieuwe energie, maakt trots en 
is goed voor de doorontwikkeling van Hoensbroek. 

 



Eerste ronde: uw vragen?! 
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Tweede ronde: uw vragen?! 
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PAUZE 



Afspraken vragen/reacties 

… 

… 

… 

… 

 

 

 De gemeente werkt door aan de realisatie van het 
plangebied Aldenhofpark. Wat moet u daar over nu weten? 



Aldenhofpark  
Brede Maatschappelijke voorziening (BMV): 

 Oplevering gebouw mei 2015 

 Oplevering buitenruimte rondom BMV juni 2015 

 Ingebruikname BMV door kindpartners vanaf ca. 22 juni 2015 

 Na zomervakantie (vanaf 31-8-2015) is Aldenhof volledig 
 operationeel met alle partners! 

 

 



Aldenhofpark  
 Appartementen De Voorzorg: 

 Vergunning verleend op 4-2-2015; bezwaarprocedure loopt  

 De Voorzorg bezig met besteksuitwerking; daarna aanbesteding 

 Precieze planning start bouw nog niet bekend. 

 



Aldenhofpark  
Park: 

Aannemer is gegund:  

Kurvers Wegenbouw uit Heerlen 

De nutswerkzaamheden zijn  

afgelopen maandag gestart  

en deze duren 2 weken.  

Meteen aansluitend start Kurvers 

met de realisatie van fase 1. 

Afronding fase 1: 31-8-2015.  

Gevolgd door fase 2 en 3. 

Afronding eind 2016 / begin 2017. 

 



Aldenhofpark 
 Bodemsanering: 

 Grote veld: afgerond, leeflaag aangebracht: veilig. 

 Er resteert een nieuwe vlek nabij hoek Aldenhof/Bakkerstraat. 

  

 



Aldenhofpark 

 Bodemsanering: 

 Over ca. 1 maand: 3 nieuwe peilbuizen. 

 Peilbuis kruipruimte huisnr. 41: wordt 
 opnieuw bemonsterd. 

 Peilbuizen staan in de grondwater- 
 stromingsrichting. 

  

 Voorlopige resultaten: 

 In de omliggende peilbuizen: geen verontreiniging. 



Aldenhofpark  
Verkeersaspecten: 

N.a.v. eerdere afspraken tijdens info avond à monitorgroep 

 

Voorstel monitorgroep o.l.v. verkeerskundige gemeente Heerlen: 

 - Ben Kuipers 

 - verkeerscoördinator van de school 

 - evt. iemand van ouderraad school of van Humanitas / PSZW 

 - evt. 1 leerling uit onderbouw; 1 leerling uit bovenbouw 

 - SDHC 

 - wijkagent 

 - andere bewoners à interesse? 

Vanaf medio juni 2015, gedurende 6 maanden.  



Activiteiten in Aldenhofpark 
•  NL Doet op vrijdag 20 maart van 12-17.00 

•  start bijen seizoen in Bijenkasteel: imkers gezocht! 



Activiteiten 
•  gelegenheidskoor Aldenhof: u kunt nog meezingen 

•  hulp welkom bij het maken van 30 stoelbekledingen 

•  2e open bouwplaats op: zaterdag 9 mei 10.30-13.00 

•  braderie, vierdaagse en openingsfeesten Aldenhof… 



5e informatie-avond 11 juni 

Weer door gemeente georganiseerd over: 

•  oplevering en ingebruikname BMV Aldenhof,  

•  voortgang en werkwijze Aldenhofpark, 

•  … 

•  … 

 

11 juni 2015, 19.30 – 21.30 Butting Inn, Hoensbroek 

 

Noteer de datum in uw agenda! 

 

 



Andere vragen direct stellen? 



Uw ogen in het gebied… 

Over: bouwhekken, veiligheid, vernielingen, overlast. 

Meldt zaken a.u.b. bij de politie en gemeente! 

 

INFORMATIE: 

Bel het callcenter van de gemeente: 14045 
 (u wordt met de projectleiding doorverbonden). 

Mail naar: osgebrook@heerlen.nl 
(uw mail wordt doorgestuurd en beantwoord). 

Kijk op de website www. Heerlen.nl, de facebooksite of 
twitter #Osgebrook. 

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief (via Ulrike Dahlmans). 



‘Heerlen is  
te gek! Ik  
woon hier 
fantastisch,  
ik werk er. Er  
is zoveel te 
doen. Mij krijg 
je hier met 
geen tien 
paarden weg.’  
 
Maud Delahaye 


