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1. Inleiding

1.1 Aanleiding
In de gemeenteraad van 5 oktober 2010 zijn de uitgangspunten Integraal Maatschappelijk 
Accommodatiebeleid Heerlen (IMAH) 2010-2014 vastgesteld. De aanleiding voor deze nota was het 
ontbreken van een integraal afwegingskader bij vraagstukken als gevolg van herstructureringsop-
gaven, leegstand van maatschappelijke accommodaties, de hoogte van huren en wens tot het reali-
seren van maatschappelijke voorzieningen.
De in deze nota geformuleerde uitgangspunten vormen dit integraal afwegingskader. Het schetst 
hoe wij als gemeente Heerlen met (toekomstige) initiatieven om willen gaan om de toekomstbe-
stendigheid van maatschappelijke accommodaties te garanderen. De uitgangspunten zijn geba-
seerd op actuele ontwikkelingen, zoals een krimpende bevolking, door te voeren bezuinigingen en 
herstructurering van gebieden, en op voornemens uit het MBP, zoals het ontwikkelen van een brede 
school.  

Ter vertaling van de uitgangspunten naar de praktijk wordt per stadsdeel een uitvoeringspro-
gramma geformuleerd. Gestart is bij het stadsdeel Hoensbroek. Als gevolg van het Masterplan 
Hoensbroek 2009-2025 en de stadsdeelvisie Òs Gebrook zullen op korte termijn in dit stadsdeel de 
meest ingrijpende wijzigingen plaatsvinden. Het uitvoeringsprogramma Hoensbroek ligt nu voor. In 
dit programma wordt inzichtelijk gemaakt wat de vertaling van de uitgangspunten op korte en wat 
langere termijn zowel inhoudelijk als fysiek zal betekenen voor de (toekomstige) maatschappelijke 
accommodaties in het stadsdeel Hoensbroek.

1.2 Uitgangspunten IMAH
De vastgestelde uitgangspunten uit het IMAH 2010-2014 zijn samengevat de volgende:
1. Clustering
 De verscheidene functies worden ondergebracht in (logische) clusters in relatie tot het accom-

modatie-aanbod, zijnde kind- en jeugdontwikkeling, sociaal-cultureel, sport en bewegen en 
gezondheid. Deze clustering is effectief en efficiënt en is afgestemd op ‘het DNA’ van de buurt.

2. Spreiding
  Met betrekking tot het spreiden van accommodaties wordt naar een evenwichtige spreiding op 

geografisch vlak en op grond van behoeften gekeken. Hierbij wordt een zo centraal mogelijke 
ligging, opschaling van buurtniveau naar stadsdeelniveau en een beweging van kwantiteit naar 
kwaliteit nagestreefd. 

3. Kwaliteit
  Met betrekking tot de (technische, functionele, belevingswaarde en omgevings-) kwaliteit is het 

uitgangspunt om voldoende, adequaat toegeruste accommodaties te handhaven c.q. realiseren, 
welke zijn afgestemd op de (toekomstige) behoefte en rekening houdend met normeringen en 
wet- en regelgeving. 

4. Aanbod en capaciteit
  Duurzame c.q. toekomstbestendige accommodaties blijven het uitgangspunt, wat betekent dat 

het aanbod dient aan te sluiten bij de huidige vraag maar tevens middels een flexibel karakter 
dient te passen bij de toekomstige vraag.

5. Eigendom en verhuur
  Er is een voorkeur voor een eigendomsconstructie van één eigenaar, waarbij deze eigenaarsrol 

niet altijd vervuld dient te worden door de gemeente Heerlen. De verhuurvormen en bijbeho-
rende huurbedragen dienen per ‘soort huurder’ eenduidig en transparant te zijn.

6. Beheer en exploitatie
  Met betrekking tot beheer en exploitatie is het uitgangspunt dat één beherende afdeling en ook 

één systematiek gehandhaafd wordt en professioneel beheer toegepast wordt (waar mogelijk 
aangevuld met vrijwilligers).
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1.3   Doel en afbakening
Het doel van het uitvoeringsprogramma is richting te geven aan de gemeentelijke opgave met 
betrekking tot haar maatschappelijke accommodaties voor de komende jaren in Hoensbroek. Het 
inhoudelijk beleid van de verscheidene beleidsterreinen is hierbij leidend, ofwel het accommo-
datiebeleid is ondersteunend aan de inhoudelijke beleidsterreinen. In dit uitvoeringsprogramma 
is rekening gehouden met al bestaande beslissingen en worden suggesties gedaan voor nog te 
nemen beslissingen. Dit uitvoeringsprogramma bevat geen concrete beslispunten. De verschillende 
beleidsterreinen zitten in een verschillende fase van beleidsontwikkeling als het gaat om accommo-
daties. Zo is er bijvoorbeeld al beleid vastgesteld ten aanzien van buitensportaccommodaties en de 
huisvesting van scholen voor Primair Onderwijs. Daar tegenover staat dat beleid ten aanzien van 
bijvoorbeeld scoutingaccommodaties en speeltuinen nog niet concreet is uitgewerkt. Deze verschil-
lende beleidsdynamieken plus de actualiteit maken het niet mogelijk, maar ook niet wenselijk om 
voor heel Hoensbroek een volledig uitgewerkt plan neer te leggen.

Daar waar mogelijk, worden de concrete plannen met bijbehorende planning benoemd. Daar waar 
dat niet mogelijk is, wordt een denkrichting gegeven die pas concreet uitgewerkt kan worden als 
er verder onderzoek en afstemming met belanghebbenden heeft plaatsgevonden. Dan zal ook pas 
definitieve besluitvorming op onderdelen plaatsvinden. Het uitvoeringsprogramma dient dus vooral 
als leidraad voor de verdere uitwerking van diverse projecten, zoals de realisatie van brede maat-
schappelijke voorzieningen (BMV’s) of voor herstructuringsplannen van buurten. Maar het dient ook 
als een verder uitgewerkt kader waarlangs keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van sloop 
of verbouw van accommodaties of ten aanzien van het wel of niet faciliteren van organisaties die 
gebruik willen maken van de gemeentelijke accommodaties.
     
1.4   Van uitgangspunten tot uitvoeringsprogramma
Om daadwerkelijk tot een uitvoeringsprogramma te komen, zijn de volgende stappen gezet. Al-
lereerst heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van alle maatschappelijke accommodaties en 
functies in Hoensbroek. Daarnaast is middels een schriftelijke enquête en persoonlijke gesprekken 
met beheerders en exploitanten, maar ook met gebruikers van accommodaties, informatie ver-
zameld van onder andere de bezettingsgraad, inhoudelijke wensen en financiële knelpunten. Een 
lijst van deze gesprekken is terug te vinden in bijlage 1. Vervolgens is de verkregen informatie 
inhoudelijk getoetst aan bestaand en toekomstig beleid. Intern zijn een workshop en een drietal 
werkbijeenkomsten georganiseerd. Om een goed beeld per beleidsveld te krijgen, hebben tevens 
individuele gesprekken met de beleidsmedewerkers plaatsgevonden. Doel van deze bijeenkomsten 
was het inventariseren van zowel het bestaande als het toekomstige beleid en de bijbehorende 
uitgangspunten. Op basis van deze inventarisaties is dit uitvoeringsprogramma geschreven. 

1.5   Leeswijzer
Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 een overzicht van actuele ontwikkelingen per beleidsveld 
in relatie tot accommodaties. Tevens wordt het bestaande beleidskader weergegeven en zijn als 
gevolg van voortschrijdend inzicht en opgedane ervaring met het accommodatiebeleid de IMAH-
uitgangspunten wat verder aangescherpt. Hoofdstuk 3 bevat een globale schets van het stadsdeel 
Hoensbroek. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de uitgangspunten per inhoudelijk cluster en 
een beschrijving van de gewenste situatie. Waar mogelijk wordt een bijbehorende globale planning 
benoemd. Ten slotte bevat hoofdstuk 5 het samenvattend uitvoeringsprogramma.  
De beschrijving van de bestaande situatie per cluster met bijbehorende opsomming van voorzienin-
gen vindt u terug in de bijlage. Vanwege de omvang van deze beschrijving is deze ter bevordering 
van de leesbaarheid van het uitvoeringsprogramma niet opgenomen in het rapport zelf.
Tevens vindt u in bijlage 4 de interne procesgang die gevolgd zal worden om vragen conform IMAH 
te toetsen en te beantwoorden. 
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2. Ontwikkelingen en beleidskader

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt eerst een opsomming gegeven van ontwikkelingen die gevolgen hebben 
voor maatschappelijke accommodaties. Hierbij wordt ingegaan op zowel landelijke als lokale ont-
wikkelingen. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van bestaande Heerlense beleidskaders 
die een rol spelen bij de maatschappelijke accommodaties in Hoensbroek. Ten slotte wordt naar 
aanleiding van deze ontwikkelingen en deze beleidskaders een aantal uitgangspunten geformuleerd 
als verdere uitwerking op de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Integraal Maatschappelijk 
Accommodatiebeleid Heerlen (zie ook hoofdstuk 1). Deze uitgangspunten vormen het kader voor 
de volgende hoofdstukken.

2.1.1 Ontwikkelingen cluster kind- en jeugdontwikkeling

Onderwijs 
Daar waar landelijk op termijn sprake zal zijn van een substantiële daling van het aantal kinderen, 
is in Heerlen deze daling van het aantal kinderen al enige jaren geleden ingezet. De voorspelling is 
dat het aantal kinderen (0-14 jaar) in de periode 2010-2040 sneller daalt dan de overige leeftijds-
groepen: er is sprake van een daling van 34%, zowel in Parkstad als in de gemeente Heerlen1. Dit 
heeft in Heerlen direct gevolgen voor het aantal scholen en schoollocaties. 
Daarnaast zien we zowel landelijk als lokaal een ontwikkeling waarbij nieuwe schoolaccommodaties 
gerealiseerd worden in combinatie met andere maatschappelijke functies. Hierbij wordt dan meest-
al gesproken over een brede school of een brede maatschappelijke voorziening. Van een brede 
school wordt meestal gesproken als naast de school vooral andere kindfuncties, zoals een peu-
terspeelzaal of kinderopvang, worden gerealiseerd. Van een brede maatschappelijke voorziening 
wordt gesproken als naast kindvoorzieningen ook andere maatschappelijke voorzieningen worden 
toegevoegd, zoals een gemeenschapsvoorziening. De brede school of brede maatschappelijke voor-
ziening zal komende jaren steeds meer de traditionele monofunctionele basisschool vervangen. Ook 
in Heerlen heeft de gemeenteraad expliciet besloten op korte termijn diverse brede maatschappe-
lijke voorzieningen te realiseren. 

Peuterspeelzaalwerk
Een peuterspeelzaal is een pedagogische en ontwikkelingsgerichte voorschoolse voorziening die 
toegankelijk is voor alle Heerlense peuters en die vrijwel geheel wordt gefinancierd door de ge-
meente. Alle peuterspeelzalen (4) in Hoensbroek zijn recent omgevormd tot voorscholen. Dit 
houdt in dat zij met een voorschools educatief programma werken en afspraken maken met de 
meest dichtbij gelegen basisschool over de doorgaande leerlijn. Dit sluit aan op de afspraken in het 
Integraal Huisvestingsplan (IHP). Hierin is opgenomen dat in de komende periode op elke school 
minimaal een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van 2-12 jaar aangeboden wordt. Dit betekent 
dat op die locaties naast een basisschool ook een aanbod van peuterspeelzaalwerk aanwezig is. 

Kinderopvang
De kinderopvang is een privaat gefinancierde voorziening (marktpartij). Kinderopvang bestaat uit 
dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. In dit uitvoeringsprogramma is de dagop-
vang (kinderdagverblijven 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (BSO 4-12 jaar) aan de orde.
De kinderdagverblijven en BSO’s zijn pedagogische voorzieningen waarbij de opvang van kinderen 
van 0 t/m 12 jaar van met name werkende ouders centraal staat. Daarnaast kunnen specifieke 
doelgroepen gebruik maken van de kinderopvang, zoals kinderen van ouders die reïntegreren, stu-
deren of inburgeren. 

1 Uit: Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen 2010-2020
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Voor de buitenschoolse opvang geldt sinds augustus 2007 een wettelijke verplichting voor basis-
scholen om samenwerking met de BSO te organiseren als ouders daarom vragen. Dit hoeft niet 
perse op de schoollocatie te zijn. 
De deelname van een kinderdagverblijf en/of BSO in een BMV is afhankelijk van het gekozen profiel 
van de brede school en het besluit van een kinderopvangorganisatie. Voor de gemeente en part-
ners kunnen kinderdagverblijven en BSO’s een belangrijk onderdeel zijn van het voorzieningenpro-
gramma. Ze hebben een belangrijke maatschappelijke functie en zorgen voor aanloop van ouders 
en kinderen. Daar komt bij dat kinderopvangorganisaties hun eigen huisvesting kunnen financie-
ren, waardoor extra gemeentelijke middelen in de meeste gevallen niet nodig zijn. 
Echter, een kinderopvangorganisatie moet er wel “markt“ in zien. Belangrijk hierbij is dat de kin-
deropvang behoorlijk onder druk staat. Dit onder andere door de rijksbezuinigingen op de kinder-
opvangtoeslag vanaf 2012. Daarnaast blijkt uit landelijk onderzoek dat de capaciteit van dagop-
vang en BSO landelijk sterker is gegroeid dan de vraag.  

Centrum voor jeugd en gezin
Sinds 2011 is elke gemeente verplicht een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te hebben. Een CJG 
is een laagdrempelig, fysiek inlooppunt waar ouders, kinderen, jongeren en professionals vragen 
kunnen stellen over opgroeien, opvoeden en onderwijs. De voorkeur bestaat een CJG te positione-
ren dicht bij kindvoorzieningen. In Heerlen hebben we er voor gekozen ons niet alleen te richten 
op fysieke inlooppunten. De samenwerking van partners die behoren bij het CJG, zoals de jeugdge-
zondheidszorg, maatschappelijk werk en onderwijs is minstens zo belangrijk als fysieke loketten.

2.1.2 Ontwikkelingen cluster sociaal-cultureel

Gemeenschapshuizen en ontmoetingsruimten
In Heerlen kampen sommige gemeenschapshuizen met exploitatieproblemen. Als gevolg van de 
krimp in combinatie met een veranderde vrijetijdsbesteding, zal de bezetting in gemeenschaps-
huizen de komende jaren verder afnemen. Vanwege de bouw van diverse brede maatschappelijke 
voorzieningen ontstaan er nieuwe kansen om de bezetting te verhogen, doordat ruimtes multifunc-
tioneel zijn en doordat een dergelijke accommodatie sowieso meer mensen aantrekt vanwege de 
kindfuncties. Dit zal echter gepaard moeten gaan met sluiting van enkele minder goed draaiende 
gemeenschapshuizen of ontmoetingsruimten. 

Podiumkunst/Amateurkunst
Landelijk gaan steeds meer gemeenten ertoe over om multifunctionele accommodaties te bou-
wen waarbij ook de behoefte van amateurkunstenaars wordt betrokken. Vaak worden combinaties 
gezocht met scholen, buurthuizen en bibliotheken. In Heerlen zijn dergelijke combinaties ook al 
gemaakt, zoals in het Cultuurhuis Heerlen.

Openbare bibliotheken
De bibliotheken in Nederland ontwikkelen steeds nieuwe concepten (plug in bibliotheek, brede 
schoolbibliotheek etc.) om op een moderne en servicegerichte manier aan de specifieke wensen 
van bepaalde doelgroepen van de bibliotheek te kunnen voldoen. Samenwerking met andere par-
tijen is daarbij vaak essentieel. De bibliotheken denken daarbij steeds vaker in activiteiten dan in 
stenen (filialen), waardoor zowel fysiek als digitaal nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Biblio-
theken worden steeds minder gerealiseerd als ‘stand alone’ voorziening. 
Ze worden meer en meer geïntegreerd in buurtcentra en brede scholen: het onderwijs is verant
woordelijk voor het vormgeven van het onderwijscurriculum en de plek van cultuureducatie daarin. 
De culturele instellingen hebben een faciliterende rol in de vorm van aanbod dat aansluit op het on-
derwijsprogramma. De gemeentelijke rol is het bij elkaar brengen van vraag (onderwijs) en aanbod 
(cultuur).
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2.1.3 Ontwikkelingen cluster sport en bewegen

Binnensportaccommodaties
Vanwege de gebruiksmogelijkheden en exploitatievoordelen opteren gemeenten meer en meer 
voor grotere voorzieningen als sportzalen (2-vaks) en sporthallen (3-vaks of meer). Overdag kun-
nen scholen van de zaal of hal gebruikmaken, ’s avonds en in de weekenden vindt er amateursport 
plaats. Binnensportaccommodaties worden soms meegenomen in de ontwikkeling van een brede 
school of een brede maatschappelijke voorziening. 

Buitensportaccommodaties
Landelijk opteren gemeenten vaak voor een clustering van buitensportvoorzieningen. Dit vanwege 
het efficiënt kunnen aanleggen van de infrastructuur, zoals toegangswegen, parkeergelegenheid en 
openbaar vervoer. Met de introductie van grotere buitensportcomplexen -en als tegenhanger van 
de vaak verder weg gelegen sportvelden- gaan gemeenten in toenemende mate over tot de aanleg 
van kleinschalige buitensportvoorzieningen, zoals trap- of basketbalveldjes in wijken en kernen. In 
Heerlen is recent ook gekozen voor een verdere clustering van buitensportaccommodaties.

Speeltuinen
Landelijk gezien is er een trend naar modernisering van speeltuinen en speelplekken. Veel speeltui-
nen zijn opgericht in de jaren ’50. De invoering van het Attractiebesluit eind jaren ’90, waarin eisen 
gesteld werden aan de veiligheid van speeltoestellen, leidde indertijd tot grootscheepse renovatie 
en vernieuwing van toestellen. Nu, 15 jaar later, blijkt dat er een nieuwe slag gemaakt moet wor-
den. Dit zowel fysiek als sociaal. Fysiek gezien moet er gewerkt worden aan veilige, toegankelijke 
en uitdagende speelplekken. Sociaal gezien moeten speeltuinorganisaties zich meer richten op de 
ontmoetingsfunctie. Speeltuinen werken van oudsher samen met scholen, welzijnsinstellingen, 
lokale ondernemers en kinderopvang. Hier zijn echter nog verbeteringsslagen in te maken. 
In Heerlen zien we nog veel besloten speeltuinverenigingen in vergelijking met het landelijk beeld. 
Een aantal van die verenigingen kampt met lage bezoekersaantallen en het moeilijk werven van 
vrijwilligers. Voor veel verenigingen is het moeilijk te voldoen aan de landelijke veiligheidseisen 
met betrekking tot hun speeltoestellen.

Openbaar spelen
Er is een landelijke trend om speelplaatsen van basisscholen te combineren met openbare speel-
plekken. Het schoolplein is dan tevens een openbare speelplaats voor de buurt. Daarnaast zien we 
dat bij her- en nieuwbouwplannen de omgeving rond brede scholen volledig worden ingericht als 
openbare speelplaats. Wel worden speelruimten voor de allerkleinsten, kinderen van dagverblijf en 
peuterspeelzaal, afgezonderd van de rest. Een andere trend is dat derden, zoals woningcorporaties, 
bijdragen in de kosten.

Scouting
Sinds 1995 wordt in de scouting een ledendaling zichtbaar die een structureel karakter blijkt te 
hebben. De verwachting is dat deze tendens de komende 10 jaren doorzet als gevolg van demogra-
fische factoren (aantal kinderen, aantal kaderleden), het imago en geringe bekendheid.
Ook in Heerlen kampen enkele scoutingverengingen vooral als gevolg van krimp met lage leden-
aantallen. Scoutingverenigingen beschikken veelal over ‘stand alone’ accommodaties waar activi-
teiten uitgevoerd worden. Naar de toekomst toe is het echter denkbaar dat accommodaties gecom-
bineerd gaan worden met andere functies, zodat accommodaties multifunctioneel gebruikt kunnen 
worden.
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2.1.4 Ontwikkelingen cluster gezondheid en zorg

Zorg
De zelfstandige beroepsbeoefenaar in de eerstelijns gezondheidszorg verdwijnt langzaam maar 
zeker en beroepsbeoefenaars starten allerlei vormen van samenwerking. Hierbij zoekt men vaak 
gezamenlijke huisvesting. Ook in Heerlen zien we die trend, waardoor op verschillende plekken 
gezondheidscentra ontstaan. Naast de clustering van gezondheidszorgvoorzieningen zien we soms 
ook clustering met welzijnsvoorzieningen, zoals het maatschappelijk werk.
Een belangrijke ontwikkeling die van invloed zal zijn op de accommodaties is de verwachte decen-
tralisatie van de AWBZ-begeleiding naar gemeenten. Een belangrijk onderdeel van deze AWBZ-be-
geleiding is dagbesteding voor diverse doelgroepen, zoals gehandicapten, dementerende ouderen 
en psychiatrische patiënten. Deze activiteiten zijn gehuisvest in diverse accommodaties van ver-
schillende zorgaanbieders. Tot nu toe hadden we hier als gemeente geen bemoeienis mee. Echter 
doordat deze verantwoordelijkheid nu bij de gemeente komt te liggen, krijgen we de kans om deze 
accommodaties te betrekken bij andere functies en zo tot een verdere clustering of multifunctioneel 
gebruik te komen.

2.2 Bestaande beleidskaders
In Heerlen zijn naast het IMAH al diverse beleidskaders vastgesteld die gevolgen hebben voor be-
staande en nieuwe maatschappelijke accommodaties. Hieronder een opsomming: 
 Masterplan Hoensbroek 2009-2025 (september 2009)
 Stadsdeelvisie Òs Gebrook (januari 2012)
  Verdieping Masterplan Hoensbroek tot 2025 
  Uitvoeringsprogramma Wonen 
 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Heerlen (IHP) 2010-2020 (Raad januari 2012)
 Uitvoeringsagenda IHP (B&W, november 2011)
 Visie Brede Ontwikkeling  voor Kind & Buurt (Raad januari 2012) 
 Beleidsplan Wmo 2008-2010 (Raad juli 2009)
 Herstructurering buitensportcomplexen in Heerlen (B&W juni en december 2011, Raad 
 zienswijze)
 Nota Jongerenaccommodatiebeleid Gemeente Heerlen 2008 (als uitwerking van de visienota 

jongerenwerk) (B&W augustus 2008, Raad informatiebrief)
 Nota accommodatiebeleid gemeenschapshuizen (B&W, februari 2011)

De onderdelen uit deze beleidskaders die betrekking hebben op maatschappelijke accommodaties 
staan niet ter discussie en worden als aanvullend op de IMAH-uitgangspunten gezien. Voor zover 
op dit moment te overzien is, conflicteren deze uitgangspunten in het stadsdeel Hoensbroek niet 
met elkaar.

Naast bovenstaande beleidskaders zijn voor een aantal werkvelden, zoals scouting en speeltuinen 
nog beleidskaders in ontwikkeling. Bij de formulering van deze beleidskaders zal ten aanzien van 
accommodaties rekening worden gehouden met de meer algemene uitgangpunten van IMAH.

2.3 Uitgangspunten voor het uitvoeringsprogramma Hoensbroek
Op basis van bovenstaande ontwikkelingen, de algemene uitgangspunten van IMAH (hoofdstuk 1) 
en de bestaande beleidskaders wordt in deze paragraaf een aantal meer concrete uitgangspunten 
geformuleerd die het kader vormen voor zowel het uitvoeringsplan als voor toekomstige accommo-
datievraagstukken in Hoensbroek.
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 Het streven naar clustering van functies betekent niet automatisch een clustering van accom-
modaties. Daar waar er kansen zijn, zoals bij de ontwikkeling van BMV’s, zullen we de kansen 
grijpen voor zover ze financieel verantwoord zijn. Daar waar er nog goed functionerende accom-
modaties zijn, zullen we vooral streven naar inhoudelijke samenwerking tussen partijen ook al 
zijn de functies niet geclusterd gehuisvest.

 Bij nieuwbouw of verbouw van accommodaties wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
het multifunctioneel gebruik van accommodaties om zowel de bezetting te optimaliseren (ten 
behoeve van een betere exploitatie) als om de accommodaties toekomstbestendig te maken.

 Verzoeken voor ondersteuning bij nieuwe accommodaties of grootscheepse verbouwingen aan 
bestaande accommodaties of verzoeken voor financiële ondersteuning bij de huur ten behoeve 
van slechts één functie worden primair niet meer ondersteund. Er wordt in eerste instantie 
gezocht naar ruimte in een multifunctionele accommodatie. Hierbij kunnen zowel inhoudelijke 
redenen, zoals inhoudelijke clustering van functies, als financiële redenen een rol spelen.

 Bij een verdere clustering, met gepaard gaande sluiting van accommodaties, zal rekening wor-
den gehouden met een goede spreiding over het stadsdeel om te voorkomen dat te veel voor-
zieningen tegelijkertijd uit een buurt verdwijnen.

 De gemeentelijke rol wat betreft initiëren, beheren en exploiteren is met name ondersteunend 
en faciliterend. Initiatieven vanuit de particuliere sector om maatschappelijk vastgoed te ontwik-
kelen en/of te faciliteren hebben in principe de voorkeur. De gemeente neemt een meer initië-
rende rol als de “markt” niet in de (maatschappelijke) vraag voorziet.

Als laatste zijn er de uitgangspunten welke voor een specifiek beleidsterrein gelden. Deze worden 
in hoofdstuk 4 per cluster weergegeven. 
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3. Stadsdeel Hoensbroek2

Hoensbroek is één van de vier stadsdelen van Heerlen. Het stadsdeel ligt in Noord-Heerlen en 
grenst aan de gemeenten Brunssum en Nuth. Van oudsher fungeert Hoensbroek veelal als een 
separaat stadsdeel en wordt het ook fysiek enigszins gescheiden van de rest van Heerlen door de 
Steenberg (nu ingericht als park). 

Stadsdeel Hoensbroek is opgebouwd uit de buurten:

I Maria Gewanden - Terschuren
 met subbuurten Maria Gewanden en Terschuren 
II Mariarade 
 met subbuurten Mariarade-Noord en Mariarade-Zuid 
III Hoensbroek - De Dem
 met subbuurten Hoensbroek-Centrum en De Dem
IV Nieuw Lotbroek
 met subbuurten Nieuw Lotbroek-Noord en Nieuw Lotbroek-Zuid 
V De Koumen
 (industrieterrein)

2 Uit: CSS stadsdeel Hoensbroek.

 

Maria Gewanden-Terschuren 

Mariarade 

Hoensbroek-De Dem 
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I Maria Gewanden - Terschuren
Maria Gewanden - Terschuren ligt dichtbij de randweg van Hoensbroek en is hierdoor eenvoudig 
te bereiken. Het betreft een grote, groene buurt welke gesitueerd is tussen kasteel Hoensbroek en 
de Markt. In deze buurt is een gevarieerd aanbod van woningen te vinden, met een bijpassende 
variatie in bewoners. Maria Gewanden - Terschuren heeft in totaal 4.349 inwoners (per 1 januari 
2012), waarvan 3.758 uit Maria Gewanden en 591 uit Terschuren.

II Mariarade 
Mariarade is te vinden in het noordelijke deel van Hoensbroek, nabij Hoensbroek centrum. De buurt 
die grotendeels op een helling ligt, wordt omsloten door de Randweg, de Akerstraat Noord, de 
Pastoorkuilenweg en de Kastanjelaan. De compacte buurt kenmerkt zich door weinig sociale proble-
matiek en een groot gevoel van eigenheid. Mariarade beschikt over 3.717 inwoners (per 1 januari 
2012), waarvan 1.854 uit Mariarade-Noord en 1.863 uit Mariarade-Zuid. 

Bevolkingsstatistiek

Inwoneraantal   

Maria-Gewanden-Terschuren   4.349
Hoensbroek             20.084
Heerlen            89.019

0-14 jaar  14%

15-24 jaar  11%

25-39 jaar  19%

40-64 jaar  43%

Ouder dan 65 jaar 13%

Inwoners & Oppervlakte

Oppervlakte:    194,33 ha

Hoensbroek       822,18 ha

Heerlen               4.553,58 ha

Oppervlakte:   22 won/ha

Hoensbroek       12 won/ha

Heerlen                 10 won/ha

Oppervlakte:    11 inw/ha

Hoensbroek        25 inw/ha

Heerlen                   20 inw/ha

Bevolkingsstatistiek

Inwoneraantal   

Mariarade   3.717
Hoensbroek             20.084
Heerlen            89.019

0-14 jaar  16%

15-24 jaar  11%

25-39 jaar  16%

40-64 jaar  39%

Ouder dan 65 jaar 18%

Inwoners & Oppervlakte

Oppervlakte:      89,91 ha
Hoensbroek       822,18 ha

Heerlen                4.553,58 ha

Oppervlakte:   38 won/ha
Hoensbroek       12 won/ha

Heerlen                 10 won/ha

Oppervlakte:    17 inw/ha
Hoensbroek        25 inw/ha

Heerlen                   20 inw/ha
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III Hoensbroek - De Dem
Hoensbroek - De Dem heeft 7.231 inwoners (per 1 januari 2012). De centrumfunctie van het 
stadsdeel is in deze buurt gesitueerd. Het is een heel gemêleerde buurt met relatief weinig onder-
linge samenhang. Procentueel gezien (t.o.v. de andere Hoensbroekse buurten) beschikt Hoens-
broek - De Dem over de meeste 65-plussers, de meeste allochtonen, de minste koopwoningen 
(35%) en de meeste mensen in de bijstand. 57% van de inwoners heeft een laag opleidingsniveau. 

IV Nieuw Lotbroek 
Nieuw Lotbroek is een buurt in het zuiden van het stadsdeel Hoensbroek. De buurt is omsloten 
door de Caumerbeek en het kasteel, de bedrijventerreinen Wijngaardweg en De Koumen en de 
spoorlijn Sittard-Heerlen. De buurt bestaat uit veelal dicht op elkaar gebouwde eengezinswoningen. 
In deze buurt wonen 4.751 mensen (per 1 januari 2012). 

Bevolkingsstatistiek

Inwoneraantal   

Hoensbroek-De Dem  7.231
Hoensbroek             20.084
Heerlen            89.019

0-14 jaar  13%

15-24 jaar  11%

25-39 jaar  18%

40-64 jaar  37%

Ouder dan 65 jaar 21%

Inwoners & Oppervlakte

Oppervlakte:    158,52 ha

Hoensbroek       822,18 ha

Heerlen               4.553,58 ha

Oppervlakte:   25 won/ha

Hoensbroek       12 won/ha

Heerlen                 10 won/ha

Oppervlakte:    49 inw/ha

Hoensbroek        25 inw/ha

Heerlen                   20 inw/ha

Bevolkingsstatistiek

Inwoneraantal   

Nieuw Lotbroek  4.751
Hoensbroek             20.084
Heerlen            89.019

0-14 jaar  14%

15-24 jaar  12%

25-39 jaar  17%

40-64 jaar  40%

Ouder dan 65 jaar 17%

Inwoners & Oppervlakte

Oppervlakte:    177,15 ha

Hoensbroek       822,18 ha

Heerlen               4.553,58 ha

Oppervlakte:   25 won/ha

Hoensbroek       12 won/ha

Heerlen                 10 won/ha

Oppervlakte:    11 inw/ha

Hoensbroek        25 inw/ha

Heerlen                   20 inw/ha
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V De Koumen 
De Koumen wordt gekenmerkt door twee groengebieden en twee bedrijventerreinen.

Bevolkingsstatistiek

Inwoneraantal   

De Koumen  36
Hoensbroek             20.084
Heerlen            89.019

0-14 jaar    5%

15-24 jaar    5%

25-39 jaar  22%

40-64 jaar  54%

Ouder dan 65 jaar 14%

Inwoners & Oppervlakte

Oppervlakte:    176,64 ha

Hoensbroek       822,18 ha

Heerlen               4.553,58 ha

Oppervlakte:     0 won/ha

Hoensbroek       12 won/ha

Heerlen                 10 won/ha

Oppervlakte:      0 inw/ha

Hoensbroek        25 inw/ha

Heerlen                   20 inw/ha
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4. Bestaande situatie en veranderopgave maatschappelijke
 accommodaties

4.1  Inleiding
In dit hoofdstuk worden per cluster de uitgangspunten als een meetlat langs de bestaande situatie 
gelegd. Hierdoor komen de uitdagingen naar voren om van de bestaande situatie naar de gewenste 
situatie te komen. Vervolgens wordt aangegeven c.q. beschreven hoe hiermee om te gaan. In 
hoofdstuk 5 wordt een en ander samengevat weergegeven. 

4.2  Cluster kind- en jeugdontwikkeling
Binnen het cluster kind- en jeugdontwikkeling is een aantal functies te onderscheiden, zijnde on-
derwijs (primair, voortgezet en beroepsonderwijs), bewegingsonderwijs, kindpartners (peuterspeel-
zaalwerk, kinderopvang) en Centrum voor Jeugd en Gezin (consultatiebureau, Bureau Jeugdzorg, 
jongerenloket, opvoedondersteuning, GGD, maatschappelijk werk, enz.). Clustering van deze op-
groei- en opvoedfuncties draagt bij aan een doorlopende leer- en ontwikkellijn en signaleringsfunc-
tie, waarbij meer passende aandacht aan het individuele kind of de individuele jeugdige besteed 
kan worden.    

4.2.1   Bestaande situatie cluster kind- en jeugdontwikkeling

In Hoensbroek zijn in de bestaande situatie 7 scholen voor regulier basisonderwijs gelegen, 2 scho-
len voor speciaal onderwijs, 2 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor beroepsonder-
wijs. Daarnaast zijn er in totaal 9 kindpartners gelegen, waarvan 4 peuterspeelzalen en 5 ves-
tigingen voor kinderdagopvang, en heeft recent een Centrum voor Jeugd en Gezin haar deuren 
geopend. In bijlage 2 zijn deze accommodaties weergegeven.

4.2.2 Gewenste situatie en veranderopgave cluster kind- en jeugdontwikkeling 

In het door de raad op 10 januari 2012 vastgestelde visiedocument ‘Brede ontwikkeling voor kind & 
buurt’ worden de gezamenlijke (inhoudelijke) uitgangspunten van scholen voor het primair onder-
wijs en de gemeente Heerlen met betrekking tot de brede schoolontwikkeling in Heerlen weerge-
geven: “De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met 
opgroeiende kinderen (en hun ouders). Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelings-
kansen van de kinderen te vergroten”. In het verlengde hiervan hoeft er niet persé sprake te zijn 
van een gezamenlijke (fysieke) huisvesting van partijen, al is dit in de praktijk wel vaak het geval. 
Schoolbesturen en gemeente hebben de ambitie uitgesproken dat alle scholen in Heerlen zich ont-
wikkelen tot brede school of brede maatschappelijke voorziening aan de hand van de in het visie-
document beschreven uitgangspunten.
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Hierbij geldt dat de scholen in principe verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke brede schoolont-
wikkeling. Echter, voor de te realiseren brede maatschappelijke voorzieningen geldt dat de ge-
meente wél een inhoudelijke rol heeft. Waar de brede schoolontwikkeling ook fysieke ontwikkelin-
gen omvat (onderwijshuisvesting) behoort dit aspect tot de verantwoordelijkheid van de gemeente.  

Maria Gewanden - Terschuren
“Schoolbesturen en gemeente zetten in op brede schoolontwikkeling met als uitgangspunt dat
iedere brede school om maatwerk vraagt. Iedere school creëert haar eigen unieke profiel”3. Pas-
send binnen deze visie heeft de recente investering in schoollocatie (en bijbehorende gymzaal) 
De Vlieger geresulteerd in een sportieve brede maatschappelijke voorziening, ofwel een brede 
maatschappelijke voorziening met een sportief profiel welke geschikt is voor multifunctioneel 
gebruik. In de brede maatschappelijke voorziening zijn een basisschool, een sportfaciliteit, een 
peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een buurtstichting als vaste huurders gevestigd. De 
brede maatschappelijke voorziening blijft in haar huidige vorm gehandhaafd op basis van educatie 
behoefte, kwaliteitsgarantie en financiële draagkracht.

Speciaal Onderwijs Mgr. Hanssenschool blijft in ieder geval op haar huidige hoofdlocatie gehand-
haafd. Op basis van de prognoses wordt momenteel onderzocht of uitbreiding op de hoofdlocatie 
noodzakelijk (en mogelijk) is om zodoende ook het huidige ruimtetekort structureel te kunnen 
oplossen. De dislocatie van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ZMOK De Zonnewijzer zal daarente-
gen tot circa 2013 gehandhaafd blijven, om vervolgens verplaatst te worden naar een unilocatie in 
Heerlen Stad.

3 Uit: Brede ontwikkeling voor kind & buurt. Gezamenlijke visie op de brede schoolontwikkeling in Heerlen.

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN WELZIJN 3

 Betrokkenheid/verantwoordelijkheden van ouders

 Structurele samenwerking tussen kinder- en tienerwerk van Alcander en school

 Samenwerking verenigingen en school

 Aandacht voor actief burgerschap, denk aan jeugdparticipatieprojecten

 Aandacht voor veiligheid in en om school i.s.m. GGD/Bureau Halt

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN OPVANG3

 In of bij elke brede school is een peuterspeelzaal van stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen voor 2-4 jarigen gevestigd

 Scholen zijn wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van BSO 4-12 jaar. Hoeft niet perse op locatie. De school 

maakt de keuze voor een kinderopvangorganisatie

 Kinderopvang, school en gemeente bepalen per locatie of kinderopvang (dagopvang 0-4 jaar/BSO 4-12 jaar) gewenst is

 Een kinderopvangorganisatie (marktpartij) kiest uiteindelijk zelf of deze wil participeren in de brede school

 De peuterspeelzaal en kinderopvang voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

De peuterspeelzalen bovendien aan de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Heerlen. De 

kinderopvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang

 Scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang maken afspraken over o.a. het (pedagogisch) beleid, doorgaande leer- en 

ontwikkelingslijn en overdracht van voorschoolse voorziening naar basisschool

 Peuterspeelzaal, kinderopvang en school maken zoveel mogelijk gebruik van elkaars ruimtes

 De peuterspeelzalen en kinderopvang melden signalen in de Verwijsindex Parkstad

 De peuterspeelzalen en kinderopvang nemen deel aan de Zorg Advies Teams (ZAT’s)

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN ZORG3

 Brede school fungeert als een van de inlooppunten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (frontoffice)

 Samenwerkingspartners van de brede school voeren coördinatie van zorg uit (backoffice)

 Aansluiting van zorgpartners bij het ZAT

 Samenwerkingspartners van de brede school stellen een jaaragenda op met activiteiten rondom zorg, onderwijs en vei-

ligheid
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Gezien het (niet gemeentelijke) karakter van kinderdagverblijf De Bereboot is de toekomstige situ-
atie afhankelijk van (het beleid van) Adelante. Voor zover bekend zal de functie in de nabije toe-
komst gehandhaafd blijven.

Mariarade
De partijen van brede school De Regenboog fungeren samen reeds als een brede school. Fysiek 
zijn de partners verdeeld over twee locaties. Het streven is om in ieder geval op de langere ter-
mijn de kindpartners en de onderbouw van de basisschool fysiek op één locatie onder te brengen. 
De gemeentelijke opgave hiervoor is het uitbreiden van de hoofdlocatie. Gelijktijdig zal een reno-
vatie van en realisatie van onderwijskundige aanpassingen aan het huidige gebouw plaatsvinden, 
passend bij het modern kunnen functioneren als brede school. Daarnaast heeft kinderopvang De 
Bromtol aanvullende ruimtebehoefte. Deze zal worden gerealiseerd door multifunctioneel gebruik 
van de bestaande ruimten door de school en De Bromtol.

Het gebouw van het Sint-Janscollege voldoet vanuit onderwijskundig perspectief niet meer aan de 
eisen van deze tijd. Vanwege allerlei technische en bouwkundige problemen zal een omvangrijke 
renovatie binnen enkele jaren noodzakelijk zijn. Het schoolbestuur geeft hierover aan voorstander 
te zijn van nieuwbouw. In samenwerking met het schoolbestuur en de gemeente Brunssum wordt 
een onderzoek ingesteld naar de noodzakelijke investeringen met betrekking tot de vereiste aan-
passing (renovatie) of het eventueel realiseren van nieuwbouw van het Sint-Janscollege.  

Hoensbroek - De Dem
“BMV Aldenhof wordt naar huidig inzicht gerealiseerd als één gebouw, met één school, met twee 
profielen onder één dak: de nieuwe school wordt gerealiseerd met een nieuw onderwijskundig 
concept. Vanwege het BMV profiel worden aan de school ook een peuterspeelzaal, kinderopvang en 
buitenschoolse opvang gekoppeld. Tevens wordt er een inlooppunt (frontoffice) voor het Centrum 
voor Jeugd en Gezin gehuisvest. Zorg- en buurtarrangementen worden (zeer beperkt) georgani-
seerd binnen de school en in de aanpalend te realiseren gymzaal”4. Van de kernpartners zullen in 
ieder geval openbare basisschool Theo Thijssen, basisschool De Heyster en peuterspeelzaal De 
Paddestoel hun huidige accommodatie verruilen voor BMV Aldenhof. Na realisatie van BMV Al-
denhof worden de locaties De Heyster en OBS Theo Thijssen afgebouwd (de instroom van nieuwe 
leerlingen stopt vanaf dat moment). Het definitief afstoten van de locaties is gekoppeld aan deze 
natuurlijke overgang c.q. het natuurlijk verloop naar de nieuwbouwlocatie. De Voeëgelsjtang wordt 
meegenomen in de ontwikkeling van het breed schoolconcept ‘Hoensbroek Zuid’ (Nieuw Lotbroek). 

Voor het Broeklandcollege is in 2006 volledige nieuwbouw gerealiseerd, waarmee de komende ja-
ren zowel gebouwelijk als onderwijskundig aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Nieuw Lotbroek
De scholen Dr. A. Schweitzer, Nieuw Lotbroek (en AZC school) en Voeëgelsjtang zullen worden 
ondergebracht binnen één locatie. Onderzocht wordt waar deze nieuwe school precies gelokaliseerd 
zal moeten worden, waarbij zowel uitbreiding en renovatie van de huidige locatie Dr. A. Scheitzer 
als nieuwbouw op een eventueel andere locatie een optie is.
Brede school Dr. A. Schweitzer/Nieuw Lotbroek (en AZC school)/Voeëgelsjtang wordt een centraal 
gelegen schoollocatie met een breed schoolconcept. Het gebouw huisvest de leerlingen uit het ge-
bied ‘Hoensbroek Zuid’. Daarnaast zal in ieder geval peuterspeelzaal De Bijtjes deel uit maken van 
deze brede school. 

4 Uit: Uitvoeringsagenda managementreview.
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Wellicht zal ook de functie gemeenschapsvoorziening MFC Gebrook deel gaan uitmaken van het ge-
heel, waarmee een brede maatschappelijke voorziening ontstaat. In geval van uitbreiding en reno-
vatie zal hier op middellange termijn mee gestart worden. De afbouw van Nieuw Lotbroek (en AZC 
school) start pas op het moment dat deze uitbreiding c.q. renovatie van de locatie Dr. A. Schweit-
zer gereed is, ofwel op de lange termijn. In geval van nieuwbouw van de brede school ‘Hoensbroek 
Zuid’ zullen de betrokken partijen pas op het moment dat de brede school (of brede maatschappe-
lijke voorziening) ‘Hoensbroek Zuid’ daadwerkelijk is gerealiseerd ook de locaties gaan afstoten. 
 
Gezien het (niet gemeentelijke) karakter van kinderdagverblijf De Droomvijver is de toekomstige 
situatie afhankelijk van haar eigen beleid. 

4.3 Cluster sociaal-cultureel
Tot het cluster sociaal-cultureel behoren de functies sociaal-culturele activiteiten (zoals jeugdwerk 
en opbouwwerk), cultuur (zoals kunst en creatieve industrie), maatschappelijke activering/ontmoe-
ting (zoals een huiskamerproject), gemeenschapsbindende activiteiten en niet-formele educatie. 

4.3.1 Bestaande situatie cluster sociaal-cultureel

Zoals bovenstaande formulering doet vermoeden, is het cluster sociaal-cultureel breed te interpre-
teren. Er zijn veel accommodaties in Hoensbroek die dergelijke activiteiten herbergen. In bijlage 2 
zijn deze accommodaties weergegeven. Sommige accommodaties zijn in particulier bezit en andere 
zijn van de gemeente. De capaciteit is ruim voldoende en sommige accommodaties kampen zelfs 
met onderbezetting, waardoor er problemen in de exploitatie zijn. 

4.3.2 Gewenste situatie en veranderopgave cluster sociaal-cultureel

In de IMAH-uitgangspunten is omschreven dat ‘het clusteren van de functies cultuur, educatie, 
gemeenschapsbindende en maatschappelijke activering bijdraagt aan de versterking van de sa-
menleving, maatschappelijke integratie, ontplooiingskansen, cultuuropbouw, culturele identiteit, 
het saamhorigheidsgevoel etc. op zowel buurt-, stadsdeel- en stadsniveau’. Bij voorkeur zien we 
de fysieke clustering terug in de multifunctionele accommodaties en dan met name in de gemeen-
schapshuizen en brede maatschappelijke voorzieningen.  

Gezien de huidige (versnipperde) situatie in Hoensbroek is fysieke clustering beperkt te realiseren. 
Dit komt enerzijds doordat de gemeente niet overal over sturingsinstrumenten beschikt om de 
accommodaties c.q. hun functies te kunnen verplaatsen naar een multifunctionele accommodatie. 
Verenigingen en organisaties bepalen immers grotendeels zelf van welke huisvesting ze gebruik 
willen maken. Anderzijds wil de gemeente ook niet alle functies verplaatsen gezien de algemene 
uitgangspunten ‘we streven ernaar de markt zijn werking te laten doen: indien er voldoende par-
ticuliere mogelijkheden zijn voor het accommoderen van sociaal-maatschappelijke activiteiten zal 
de gemeente niet bijdragen aan verbouw of nieuwbouw’ en ‘we willen geen nieuwe m2 toevoegen 
en/of streven naar minder m2 om verdere exploitatieproblemen te voorkomen’. Bovendien is er het 
kostenaspect: het verplaatsen van functies is erg kostbaar en kan leiden tot kapitaalvernietiging. 
Het is dan ook van belang om de kansen die zich op korte, middellange en lange termijn voordoen 
optimaal te benutten en in iedere situatie de accommodatievraagstukken te (blijven) toetsen aan 
de uitgangspunten IMAH. 
Aan de andere kant zullen verzoeken van verenigingen voor financiële ondersteuning voor het 
gebruik van monofunctionele accommodaties (zoals een bijdrage in de huur) kritisch beoordeeld 
worden, omdat er voldoende mogelijkheden zijn om gebruik te maken van multifunctionele voor-
zieningen, zoals gemeenschapshuizen en straks de brede maatschappelijke voorzieningen. Daar 
waar fysieke clustering niet mogelijk is zullen we inhoudelijke samenwerking tussen sociaal-cultu-
rele voorzieningen met bijvoorbeeld een BMV stimuleren.  
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Jongerenaccommodaties 
In de nota jongerenaccommodatiebeleid Gemeente Heerlen 2008 zijn de volgende uitgangspunten 
weergegeven om te komen tot een accommodatiekeuze:

Aangezien ‘de nood’ voor een jongerenaccommodatie in Hoensbroek het hoogst was, heeft (na 
vaststelling van het beleid) realisatie van een jongerenaccommodatie in Hoensbroek prioriteit ge-
kregen. Na diverse onderzoeken en afwegingen werd het pand grenzend aan het voormalige Oase 
als meest wenselijke locatie beschouwd. Het pand is aan zowel de binnen- als buitenkant verbouwd 
en in 2010 was The Max een feit. Hierdoor zal op de korte en middellange termijn geen behoefte 
zijn aan een nieuwe jongerenaccommodatie in Hoensbroek.

Gemeenschapshuizen en ontmoetingsruimten
Over het algemeen is het aantal gemeenschapsvoorzieningen en ontmoetingsruimten in Hoens-
broek in overmaat aanwezig.

UITGANGSPUNTEN VOOR ACCOMMODATIESKEUZES: 

 De doelgroep omvat alle jongeren uit Heerlen (dit is een omslag waar al aan gewerkt wordt, deze koers heeft op termijn 

gevolgen voor enkele van de bestaande accommodaties).

 De accommodaties moeten van en voor alle jongeren worden. Nieuwe accommodaties, nieuwe naam.

 Jongeren uit Heerlen willen we een volwaardige accommodatie bieden. Een nette, modern ingerichte ruimte die voldoet 

aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Dit betekent niet dat er een overvloed aan apparatuur en de duurste inrichting aan-

wezig dient te zijn. Soberheid, degelijkheid, eenvoud en kwaliteit staan voorop.

 Op een aantal strategisch gekozen plekken verspreid door de stad worden bestaande accommodaties aangepast of 

nieuwe accommodaties gerealiseerd. In de 4 stadsdelen van Heerlen is minimaal één jongerenactiviteitencentrum per 

stadsdeel noodzakelijk, waar het basispakket aan activiteiten wordt uitgevoerd met nauwe contacten (via het ambulant 

jongerenwerk) in de aangrenzende buurten.

 Eerst wordt bepaald wat de wensen en eisen voor een accommodatie zijn (de koers is een thema per accommodatie) 

daarna wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

 De inrichting behoort een relatie te hebben met het thema en de aan te bieden activiteiten. 

 De accommodatie dient zodanig ingericht te zijn dat geplande activiteiten kunnen plaatsvinden.

 Elke accommodatie heeft een thema gericht op de activiteiten die aangeboden worden.

UITGANGSPUNTEN GEMEENSCHAPSHUIZEN EN ONTMOETINGSRUIMTEN

 Er is voldoende aanbod van accommodaties op buurt- en stadsdeelniveau voor het huisvesten van sociaal-maatschap-

pelijke activiteiten van verenigingen c.q. organisaties welke gericht zijn op ontmoeting, ontplooiing en ontspanning voor 

de bewoners binnen het verzorgingsgebied in het algemeen en eventueel nader benoemde specifieke groepen in het 

bijzonder.

 De gemeenschapshuizen vervullen door het aanbieden van een ontmoetingsplaats voor sociaal-maatschappelijke acti-

viteiten een sociaal-maatschappelijke functie en dragen bij aan de verbetering van de sociale cohesie en leefbaarheid 

binnen het verzorgingsgebied (buurt en stadsdeel).

 De sociaal-maatschappelijke functie van de gemeenschapshuizen betekent dat commerciële initiatieven en activiteiten 

van ondergeschikt belang zijn. Deze commerciële activiteiten mogen de sociaal-culturele activiteiten niet verdringen. 

 Er zijn meer dan voldoende gemeenschapsvoorzieningen en ontmoetingsruimten in Hoensbroek.

 We willen geen nieuwe m2 toevoegen en/of streven naar minder m2 om verdere exploitatieproblemen te voorkomen (bij 

verplaatsing is het uitgangspunt ‘minder meters’ of zelfs niet meer opnemen van meters). 

 We streven ernaar de markt zijn werking te laten doen. Indien er voldoende particuliere mogelijkheden zijn voor het 

 accommoderen van sociaal-maatschappelijke activiteiten zal de gemeente niet bijdragen aan nieuwbouw of verbouw.

 Creëren van zelfverantwoordelijkheid bij de initiatiefnemers. 

 We stimuleren de eigen kracht van verenigingen (welzijn nieuwe stijl). 

 De accommodaties worden in stand gehouden zolang de accommodatie vitaal is (wat betreft bezettingsgraad, actieve 

partijen, geen desinvestering). 
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Gemeenschapshuis Mariarade huisvest zowel structureel als incidenteel verenigingen, stichtingen, 
activiteiten en initiatieven, stemt af met bijvoorbeeld de naastgelegen brede school en maakt deel 
uit van de buurt. Momenteel is een commercieel uitbater verantwoordelijk voor de exploitatie van 
het gemeenschapshuis, de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de accommodatie. 
Voor nu blijft de functie in haar huidige vorm gehandhaafd. 

Multifunctioneel Centrum Gebrook (MFC Gebrook) vervult haar functie van en voor de buurt Nieuw 
Lotbroek goed, maar heeft te maken met een afnemende behoefte van bewoners, verenigingen en 
organisaties voor het accommoderen van activiteiten op de huidige locatie: de omvang van MFC 
Gebrook is te groot voor het aantal activiteiten en het aantal bezoekers uit de buurt. Onderzocht 
zal worden of de functie gemeenschapsvoorziening mee verplaatst wordt naar brede school/brede 
maatschappelijke voorziening ‘Hoensbroek Zuid’. Hieraan zal ook een kosten-batenanalyse ten 
grondslag liggen. Mocht tot verplaatsing worden besloten, zal er in ieder geval minder m2 gebouwd 
worden voor de gemeenschapsfunctie. Naast MFC Gebrook is een accommodatie gelegen waar 
Stichting Marokkaanse Gemeenschap haar activiteiten organiseert c.q. uitvoert.

Ons Trefcentrum, Hotel Amicitia, La Plaza en het Harrie Meershuis zijn particuliere accommodaties 
waar ook sociaal-culturele activiteiten plaatsvinden. Als gemeente ondersteunen wij deze accom-
modaties niet in de vorm van subsidie. Wel wordt getracht te voorkomen dat gemeentelijke accom-
modaties concurrerend zijn voor deze particuliere voorzieningen. 

Bij opzet van brede maatschappelijke voorziening De Vlieger is de gymzaal tevens bestemd als 
ontmoetingsruimte voor de buurt voor bijvoorbeeld vieringen en bijeenkomsten. Inhoudelijk dient 
deze ontmoetingsfunctie verder ontwikkeld en ingevuld te worden, waarmee de functie met en van 
de buurt versterkt zal worden. Over de rolverdeling zullen nog afspraken gemaakt moeten worden, 
waarbij het denkbaar is dat de gemeente een faciliterende rol oppakt. Daarnaast is de gehele brede 
maatschappelijke voorziening en haar ruimten als multifunctioneel bedoeld. 

Ook bij BMV Aldenhof zal sprake zijn van een multifunctionele (ontmoetings)ruimte om daarmee 
invulling te geven aan de buurtfunctie welke de BMV wil vervullen. Ook hier valt te denken aan het 
multifunctioneel inzetten van bijvoorbeeld de gymzaal, welke tevens wordt ingezet als aula voor 
de school en kindfuncties. De multifunctionele (ontmoetings)ruimte zal echter beperkt zijn. Er zijn 
immers voldoende gemeenschapsvoorzieningen/ontmoetingsruimten in Hoensbroek en in de nabije 
omgeving zijn diverse particuliere accommodaties aanwezig waar diverse functies gehuisvest zijn. 
Het toevoegen van te veel nieuwe m2 zal deze markt verstoren. Wel is het wenselijk om ook met 
(een deel van) de verengingen en organisaties in deze accommodaties een inhoudelijke samenwer-
king aan te gaan, zodat de samenhang en samenwerking tussen de gebruikers in De Dem wordt 
gestimuleerd.

‘Ouderenaccommodaties en -ontmoetingsruimten’
Zoals ook het geval bij gemeenschapshuizen en ontmoetingsruimten zijn er voldoende ouderenac-
commodaties en -ontmoetingsruimten in Hoensbroek.

ANBO Hoensbroek is in een ruimte naast jongerenaccommodatie The Max gevestigd. Het is denk-
baar dat een inhoudelijke samenwerking tussen beide functies ontstaat onder bijvoorbeeld de vlag 
van ‘jong ontmoet oud’.

ANBO: ‘Het zijn voor verenigingen moeilijke tijden als gevolg van o.a. de crisis, afhakende sponsoren en teruglopende 

ledenaantallen. Samenwerking is een must voor de verenigingen om te overleven. Onze vereniging heeft die strategie geko-

zen in haar vijfjarenplan: wij zoeken gericht onze collega-verenigingen op en ook andere organisaties zoals de welzijnsstich-

ting in Heerlen.’

Opgetekend tijdens een overleg over de Houtskoolschets (concept IMAH Uitvoeringsprogramma stadsdeel Hoensbroek, 

oktober 2012) 
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De Koffiepot is een gemeenschapsvoorziening of buurtcentrum dat met name gericht is op ‘ont-
moeting voor ouderen’. Gezien de goede bezetting én de in 2007 (met financiële steun van de 
gemeente) uitgevoerde renovatie blijft De Koffiepot gehandhaafd. Op de lange termijn zal beoor-
deeld worden of De Koffiepot in haar huidige vorm op de huidige locatie nog steeds voldoet aan de 
uitgangspunten IMAH. 

Cultuur
De prioriteiten op het gebied van cultuur liggen de komende jaren bij:
 Het vergroten van cultuurbereik en -participatie;
 Talentontwikkeling;
 Een evenwichtige voorzieningenstructuur;
 Het koesteren van ons cultureel erfgoed.

Globaal zijn de tot cultuur behorende functies en bijbehorende uitgangspunten als volgt onder te 
verdelen:

De culturele infrastructuur van Hoensbroek bestaat vooral uit ‘stand alone’ accommodaties zoals de 
muziekschool en de bibliotheek, die met name gericht zijn op aanbod. De wens van de gemeente is 
een meer vraaggerichte en multidisciplinaire aanpak. Nieuwe concepten zouden meer moeten aan-
sluiten op de behoefte van de wijk en de vraag van de bewoners. Het betrekken van wijkbewoners 
en verenigingsleven is daarbij van essentieel belang. Het streven is co-productie van activiteiten. 
Het pand van de muziekschool zou intensiever gebruikt kunnen worden en de zaal intensiever ge-
programmeerd. Mogelijkheden daartoe liggen in de samenwerking met scholen en de BMV Alden-
hof, het realiseren van oefenruimtes voor bands en meer gebruik van de zaal door amateurkunst-
gezelschappen.

Voor wat betreft de bibliotheek wil de gemeente aansluiten bij de landelijke ontwikkeling om meer 
in activiteiten dan in stenen (filialen) te denken.

Een ander aandachtspunt is kasteel Hoensbroek. Het kasteel is een monument met een bovenre-
gionale uitstraling en richt zich op een verzorgingsgebied dat daar bij past. Het kasteel biedt reeds 
een podium voor wijkactiviteiten, maar zou nog meer kunnen betekenen voor het lokale erfgoed. 
Vanuit de gemeente zal overlegd worden met kasteel Hoensbroek (onderdeel Historisch Goud) over 
de toekomstige rol van het kasteel en de oriëntatie op het stadsdeel en haar inwoners. 

PODIUMKUNSTEN/AMATEURKUNST

 Vergroten en stimuleren van de cultuurparticipatie binnen de amateurkunst;

 Uitoefening amateurkunst in multifunctionele voorzieningen (bijv. BMV, het openbare domein);

 Een goed aanbod voor zowel binnen- als buitengebruik;

 Samenwerking met het onderwijs;

 Meer kunst in de wijken.

MEDIA EN LETTEREN

 Digitaal en fysiek aanbod Openbare Bibliotheek in samenwerking met onder meer het onderwijs.

BEELDENDE KUNST, BOUWKUNST, CULTUREEL ERFGOED

 Extra ondersteuning voor het realiseren van meer kunst in de buurten: vormgeving openbare ruimte, community art 

projecten, tentoonstellingen in multifunctionele ruimten, leeggekomen panden beschikbaar stellen;

 Samenhang creëren/bevorderen met de buurt en wijk (bijv. buurt- en wijkvereniging).

FESTIVALS

 Aandacht voor aanbod op wijkniveau (bijv. Urban Arts).
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4.4 Cluster sport en bewegen 
Tot het cluster sport en bewegen behoren de functies binnensport, buitensport, speeltuinen, open-
baar spelen en scouting. Clustering van deze functies op beleidsinhoudelijk vlak draagt bij aan een 
bredere stimulering van sport en bewegen van diverse doelgroepen. Het reeds aanwezig aanbod 
zal elkaar aanvullen en zelfs versterken, waarbij het streven naar centrale voorzieningen voor 
gebruikers met de daarbij horende goede bereikbaarheid en toegankelijkheid een grote rol spelen. 
Financiële voordelen ontstaan met name door efficiënter en optimaal gebruik (door bijvoorbeeld 
andere gebruikersgroepen).

4.4.1   Bestaande situatie cluster sport en bewegen

Voor sport en bewegen zijn er verschillende voorzieningen in Hoensbroek, variërend van binnen-
sportaccommodaties, buitensportaccommodaties, speeltuinen, openbare beweeg- en speelmoge-
lijkheden en scouting. In bijlage 2 zijn deze accommodaties weergegeven.

Wat betreft de binnensportaccommodaties is er in Hoensbroek een grote diversiteit aan binnen-
sportaccommodaties van verschillende grootte, aard en eigendom aanwezig. Er zijn gemeentelijke 
voorzieningen en particuliere voorzieningen, waarvan enkele commercieel geëxploiteerd worden en 
andere door een stichting.
Voor de buitensport zijn in Hoensbroek momenteel een tennispark en twee grotere buitensport-
complexen gelegen.

Er zijn in de bestaande situatie 5 (besloten) speeltuinen en een twintigtal openbare speelplekken. 
Tevens is er een kinderboerderij aan de Kasteel Hoensbroeklaan gevestigd. Bij speeltuinen is het 
beheer en de exploitatie in handen van een vereniging of stichting. Openbare speelplekken c.q. 
speelvoorzieningen worden beheerd door de gemeente.
 
Wat betreft de scouting zijn er momenteel nog drie accommodaties in Hoensbroek. 

4.4.2  Gewenste situatie en veranderopgave cluster sport en bewegen

Er is op dit moment een ontwikkeling dat het pakket aan sport- en beweegvoorzieningen een her-
oriëntatie behoeft. 

Door allerlei veranderingen op sportgebied en wensen van gebruikers verschuift de vraag naar 
het aantal, de aard en het gebruik van de voorzieningen. Het streven is dat er meer mensen gaan 
sporten. Hierdoor komt er mogelijk een vraag naar andere sportsoorten en daarmee een andere 
vraag naar accommodaties (sport en bewegen kan ook gebeuren in overige accommodaties en 
buitengebieden dan de traditionele gym- en sportzalen, sporthallen en sportcomplexen). Bekeken 
wordt in hoeverre het mogelijk is een functioneel verband te leggen tussen de verschillende doel-
groepen en voorzieningen en tussen de voorzieningen onderling. Bij deze oriëntatie wordt geke-
ken naar de mate van afstemming tussen vraag en aanbod, de bezetting per voorziening en het 
kosten(dekkend) aspect.

De heroriëntatie heeft gevolgen voor het bestand aan voorzieningen. Voor de binnensport is mede 
door de komst van een BMV in Hoensbroek een heroriëntatie op de binnensport-accommodatie ge-
wenst. Voor de buitensport zijn de besluiten al genomen. Ook de (openbare) speeltuinen en scou-
ting zijn punt van onderzoek.

Binnensport
In 2012 wordt een heroriëntatie op het gemeentelijke beleid voor binnensportaccommodaties op-
gesteld. Hierbij wordt onder andere nader ingezoomd op diverse gebruikersgroepen: sportvereni-
gingen, recreanten, gezondheidsinstellingen en het onderwijs.
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Gymzaal BMV Aldenhof 
Aangezien de functie van basisschool De Heyster verplaatst zal worden naar de BMV Aldenhof (en 
dus ook het bewegingsonderwijs waarvoor de gymzaal veelal gebruikt wordt) komt de gymzaal op 
de huidige locatie te vervallen. Bij BMV Aldenhof is ter vervanging een sportfaciliteit, zijnde een 
1-vaks binnensportvoorziening, voorzien. 

Sportzaal Nieuw Lotbroek/MFC Gebrook
Op termijn zal naar verwachting de binnensportvoorziening van Nieuw Lotbroek/MFC Gebrook ver-
vallen. De huidige gebruikers zullen in bestaande sportvoorzieningen geherhuisvest worden.

Sporthal In de Biessen
Afhankelijk van bovengenoemde heroriëntatie op binnensportaccommodaties zal in kaart worden 
gebracht of het realiseren van een extra vak bij sporthal In de Biessen op termijn wenselijk is in-
dien blijkt dat door sluiting van binnensportaccommodaties een tekort ontstaat.

Overige accommodaties
De gymzalen bij de sportieve brede maatschappelijke voorziening De Vlieger en de Mgr. Hanssen-
school zullen gehandhaafd blijven. Het zwembad zal ook blijven bestaan. Het bestaansrecht van de 
gymzaal bij Voortgezet Onderwijs Sint-Janscollege is afhankelijk van (de uitkomst van) het inge-
stelde onderzoek naar de noodzakelijke investeringen van renovatie of nieuwbouw van het Sint-
Janscollege (zie ook cluster kind- en jeugdontwikkeling).
Bij de heroriëntatie binnensport zal ook bekeken worden wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn 
met de particuliere voorzieningen in Hoensbroek zoals de sportaccommodatie bij Adelante en de 
fitnessaccommodaties. 

Buitensport
In het kader van de herstructurering buitensportcomplexen is er voor gekozen om de buitensport 
te bundelen op twee complexen, te weten Nieuw Lotbroek en De Dem. Momenteel worden de 
buitensportcomplexen in Nieuw Lotbroek en De Dem heringericht5. Deze complexen zullen voor 
medegebruik en multifunctionaliteit geschikt gemaakt worden. Voor de complexen Mariarade en 
Schurenberg geldt dat de sportbestemming komt te vervallen. De nieuwe bestemming van deze 
complexen wordt meegenomen in de stadsdeelvisie Òs Gebrook. 

Met betrekking tot tennispark LTC Hoensbroek is de gemeentelijk invloed beperkt gezien het parti-
culier karakter van het tennispark.

Speeltuinen en openbaar spelen
Om de kwaliteit en de veiligheid van de speeltuinvoorzieningen te verbeteren is een herstructu-
rering van de speeltuinen noodzakelijk. Bij de vaststelling van de uitgangspunten IMAH (oktober 
2010) is er voor gekozen om aan speeltuinen in de toekomst een functie op stadsdeelniveau toe te 
kennen en aan openbare speelplekken een functie op buurtniveau: beter wat minder speeltuinen 
die wel de kwaliteits- en veiligheidsnormen kunnen doorstaan en die op de lange termijn levensvat-
baar zijn, dan meerdere speeltuinen die moeite hebben om hun voortbestaan te garanderen. Uit-
gangspunt hierbij is tevens dat er een goede verdeling ofwel spreiding dient te zijn over de stad en 
binnen de stadsdelen. Dit tussen speeltuinen onderling maar ook tussen speeltuinen en openbare 
speelplekken. In samenspraak met de speeltuinorganisaties gaat de oriëntatiefase voor de stads-
brede herstructurering van de Heerlense speeltuinen medio 2012 van start. Op dit moment kan dus 
nog niet exact aangegeven worden welke consequenties dit voor Hoensbroek heeft. Tijdens deze 
fase zullen uitgangspunten - het afwegingskader - worden bepaald om aan te geven hoe we in de 
gemeente Heerlen de komende jaren willen omgaan met besloten speeltuinen. 

5 Zie het herinrichtingsplan Buitensportcomplexen Heerlen d.d. december 2011.
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Ontwikkelingen waar we bij de heroriëntatie rekening moeten houden zijn: 
 Terugloop van het aantal kinderen;
 Terugloop van het aantal vrijwilligers;
 Wetgeving veiligheid van speeltuintoestellen en juridische aansprakelijkheid in relatie tot de 

investeringsproblemen van de speeltuinorganisaties en hun kennis van de wetgeving. 

Op grond van de huidige inzichten en in navolging van de uitgangspunten van IMAH wordt in ieder 
geval rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

Vooruitlopend op deze stadsbrede herstructurering is reeds in de plannen voor de ontwikkeling van 
de BMV op het Aldenhofterrein opgenomen dat de huidige speeltuin ‘t Centrum als besloten voor-
ziening zal verdwijnen en dat hiervoor in de plaats een openbare speelvoorziening komt. De huidige 
speeltuinorganisatie wordt bij deze ontwikkeling betrokken.

Reeds geruime tijd bestaat de intentie om de kinderboerderij aan de Kasteel Hoensbroeklaan om te 
vormen tot een dierenboerderij/ontmoetingsplek voor jongeren alsook ouderen.

Scouting
Zoals in de IMAH uitgangspunten weergegeven heeft de functie scouting een stedelijk karakter, 
maar is op inhoudelijk en organisatorisch vlak voldoende specifiek om per stadsdeel in Heerlen 
aangeboden te worden. Gezien de landelijke ledenontwikkeling en krimp in deze regio ontstaat 
er een overcapaciteit aan scoutingaccommodaties. Dit betekent dat zowel fysieke als inhoudelijke 
samenwerking en bundeling gestimuleerd en ondersteund wordt.

In 2012 zal vanuit de gemeente gestart worden met een heroriëntatie op de scoutingorganisaties 
in geheel Heerlen. Tegelijkertijd is er vanuit de overkoepelende scouting Parkstad Limburg ook een 
werkgroep actief. Deze werkgroep gaat gesprekken voeren met de verschillende scoutingorganisa-
ties om hen bewust te maken van de demografische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor 
de groepen. Ook vanuit de overkoepeling wordt een verdergaande samenwerking tussen scouting-
organisaties als wenselijk geacht. 

Bij de heroriëntatie en de herstructurering zullen de scoutinggroepen en scouting Parkstad Limburg 
nadrukkelijk betrokken worden. Waar mogelijk zal aangesloten worden bij het vanuit de scouting 
zelf opgestarte proces van heroriëntatie. Op dit moment kan dus nog niet aangegeven worden 
welke consequenties dit voor het stadsdeel Hoensbroek heeft.

UITGANGSPUNTEN

 Er dient een goede spreiding over de stad te zijn van speeltuinvoorzieningen, waarbij de besloten speeltuin als stadsdeel-

voorziening gezien wordt en de open speelplek als buurtvoorziening.

 De speelplek biedt een veilige speelomgeving en voldoet hiermee aan de wettelijke eisen.

 De speeltuinorganisatie heeft voldoende bestuurskracht om zorg te dragen voor het benodigde beheer en onderhoud en  

een gezond financieel beleid.

UITGANGSPUNTEN SCOUTING

 Er dient een goede spreiding over de stad te zijn, waarbij de scouting als een stadsdeelvoorziening wordt gezien. 

 Clustering en multigebruik wordt nagestreefd.

 Samenwerking en bundeling wordt nagestreefd. 
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4.5  Cluster gezondheid en zorg
Ook binnen het cluster gezondheid is een aantal functies te onderscheiden, zijnde nullijn zorg 
(welzijnsactiviteit, zelfhulpgroep, pastoraal werker), eerstelijns zorg (waar beroepen als huisarts, 
tandarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog en verloskundige toe behoren), 
tweedelijns zorg (gespecialiseerde arts, therapeut-psycholoog) en het WMO-loket. Vergelijkbaar 
met het cluster kind- en jeugdontwikkeling ontstaan er door het cluster gezondheid op lichamelijk, 
sociaal-emotioneel en cognitief opzicht ‘korte lijnen’ tussen de verschillende expertises waardoor de 
signaleringsfunctie verbeterd kan worden en doorverwijzing eerder kan plaatsvinden. 

4.5.1 Bestaande situatie cluster gezondheid en zorg

Het bestaand accommodatie aanbod van dit cluster omvat enkele (academische) gezondheidscen-
tra, een WMO loket (gesitueerd in het Broeklandcollege) en diverse vestigingen van zorgaanbieders 
zoals Adelante, NOVIzorg, Stichting Pergamijn en Stichting Philadelphia. Naast deze voorzieningen 
zijn ook monofunctioneel gehuisveste voorzieningen aanwezig in Hoensbroek, zoals een huisarts-
praktijk, tandartsenpraktijk, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, paramedische disciplines en 
diëtistenpraktijk. In bijlage 2 zijn deze accommodaties weergegeven.

4.5.2 Gewenste situatie en veranderopgave cluster gezondheid en zorg

Als gemeente hebben we wettelijk geen directe sturingsmogelijkheden op de medische en para-
medische voorzieningen en accommodaties in Hoensbroek (en de daarbij horende functies). We 
zijn als gemeente niet verantwoordelijk voor deze zorg. De accommodaties zijn niet ons eigendom, 
maar van de organisaties c.q. functies zelf of ze worden direct van een marktpartij gehuurd. Een 
mogelijke manier om invloed uit te oefenen is bijvoorbeeld het bestemmingsplan, maar vooral door 
in gesprek te blijven met de verschillende voorzieningen en daardoor de neuzen zoveel mogelijk 
dezelfde richting uit proberen te krijgen. Ondanks dat er géén directe sturingsmogelijkheden zijn 
kunnen we als gemeente uiteraard wel zoveel mogelijk kansen faciliteren die bijdragen aan cluste-
ring van zorg.

Het samenbrengen van medische en paramedische voorzieningen in één accommodatie is reeds 
gerealiseerd in Hoensbroek door Stichting Gezondheidscentrum Hoensbroek. Vanuit de gemeente 
zien we deze samenwerking graag op meerdere plekken ontstaan en faciliteren we zoveel mogelijk 
waar nodig. De ontwikkeling om te komen tot een ‘zorgcluster’ (ofwel een eerstelijns gezondheids-
centrum bestaande uit in ieder geval een huisartsenpraktijk, een apotheek, drie fysiotherapeuten, 
een logopedist, een WMO loket en de partijen Meander Thuiszorg en Sevagram) in het voormalig 
gemeentehuis is dan ook zeer gewenst op zowel fysiek, inhoudelijk als organisatorisch vlak. Naast 
het fysieke is het dus (vooral) van belang dat ook inhoudelijk een samenwerking ontstaat, waarbij 
het zelfs zo kan zijn dat het fysieke geen rol meer speelt. De partners ‘uit het veld’ dienen deze 
samenwerking te initiëren en de gemeente kan hierin ondersteunen, faciliteren en indien gewenst 
de regie hebben c.q. houden. 
Uiteraard hoeft deze samenwerking zich niet te beperken tot het cluster gezondheid en zorg, maar 
kan bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van een BMV een functionele samenwerking nagestreefd 
worden waarbij de focus meer op een combinatie c.q. inhoudelijke samenwerking met welzijn in de 
wijk en onderwijs-educatie-opvoeding ligt. 

WENSEN zorg

Het algemene doel van het volksgezondheidsbeleid van de gemeente Heerlen is dat de burgers een gezond leven kunnen 

leiden en in een gezonde fysieke en sociale omgeving kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Hierbij richt de gemeente 

Heerlen zich met name op het bevorderen van de gezondheid en participatie van de burgers in een achterstandssituatie, wat 

tevens aansluit bij het WMO beleid van de gemeente.  
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Een ontwikkeling welke waarschijnlijk vanaf 2014 een grote impact heeft op het cluster gezond-
heid (en het cluster sociaal-cultureel) is decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. In 
Hoensbroek zijn zowel voor de zorg van gehandicapten als voor ouderen voorzieningen aanwezig. 
Op dit moment worden zaken omtrent de decentralisatie geïnventariseerd en dit kan mogelijk ge-
volgen hebben voor gebouwen in de toekomst. Hier kan nog niets concreets over gezegd worden, 
behalve dat we koersen op multifunctioneel gebruik van gebouwen. 
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5. Uitvoeringsprogramma 2010-2021

In dit hoofdstuk wordt het Uitvoeringsprogramma 2010-2021 weergegeven. Voor de niet genoemde 
maatschappelijke accommodaties geldt dat we als gemeente geen directe sturingsmogelijkheden 
hebben (zoals bij gezondheid en zorg), we een heroriëntatie gaan starten (zoals bij speeltuinen, 
openbaar spelen en scouting) of dat we het accommodatiebeleid nog moeten ontwikkelen (zoals bij 
cultuur)6.

Maria Gewanden - Terschuren
 Brede maatschappelijke voorziening De Vlieger blijft gehandhaafd. 
 De hoofdlocatie van Speciaal Onderwijs Mgr. Hanssenschool blijft gehandhaafd. Onderzocht 

wordt of uitbreiding op de hoofdlocatie noodzakelijk is.
 De dislocatie van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ZMOK De Zonnewijzer wordt verplaatst naar 

een unilocatie in Heerlen Stad. 
 Inhoudelijke ontwikkeling ontmoetingsruimte brede maatschappelijke voorziening De Vlieger.
 De gymzaal bij sportieve brede maatschappelijke voorziening De Vlieger blijft gehandhaafd.
 De gymzaal bij Mgr. Hanssenschool blijft gehandhaafd.
 Complex Schurenberg krijgt een nieuwe bestemming.

Verplaatsing dislocatie
de Zonnewijzer 
naar unilocatie 

Complex Schurenberg
krijgt een nieuwe
bestemming2010 2014 2017 2018 2021

Mariarade
 Brede school De Regenboog blijft gehandhaafd. Het streven is om op de langere termijn de 

functies onder te brengen op één locatie. 
 Onderzoek met betrekking tot de vereiste aanpassing (renovatie) danwel het eventueel realise-

ren van nieuwbouw van het Sint-Janscollege, inclusief gymzaal.  
 De functie van inlooppunt/spreekuur (frontoffice) van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt 

verplaatst naar de brede maatschappelijke voorziening Aldenhof. 
 The Max jongerencentrum blijft gehandhaafd.
 Gemeenschapshuis Mariarade blijft gehandhaafd. 
 Complex Mariarade krijgt een nieuwe bestemming.

Onderzoek 
Sint-Janscollege
 

Verplaatsing inlooppunt (frontoffice) CJG

Complex Mariarade 
krijgt een nieuwe 
bestemming2010 2014 2017 2018 2021

Hoensbroek - De Dem
 Nieuwbouw brede maatschappelijke voorziening Aldenhof (inclusief de functie van het Centrum 

van Jeugd en Gezin).
 De huidige locaties van basisscholen Theo Thijssen en De Heyster en peuterspeelzaal De Pad-

destoel worden afgestoten. Ter vervanging worden deze functies in de ontwikkeling van BMV 
Aldenhof meegenomen.

6 Uitzonderingen daargelaten.
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 De huidige locatie van basisschool De Voeëgelsjtang wordt afgestoten. Ter vervanging wordt 
deze functie in de ontwikkeling van brede school ‘Hoensbroek Zuid’ meegenomen. 

 Het Broeklandcollege blijft gehandhaafd.
 (Fysieke en) Inhoudelijke clustering ontmoetingsruimte BMV Aldenhof nog te realiseren.
 De Koffiepot blijft gehandhaafd. Op de lange termijn zal de functie naar de uitgangspunten 

IMAH opnieuw beoordeeld worden.
 Intentie tot omvorming kinderboerderij naar dierenboerderij/ontmoetingsplek.
 De huidige speeltuin Het Centrum wordt afgestoten. Ter vervanging wordt in de ontwikkeling 

van BMV Aldenhof een openbare speelvoorziening opgenomen. 
 De gymzaal op de huidige locatie bij basisschool De Heyster komt te vervallen. Ter vervanging 

wordt in BMV Aldenhof een sportfaciliteit (1-vaks) gerealiseerd. 
 Sportcomplex De Dem blijft gehandhaafd en wordt heringericht.

Nieuwbouw BMV Aldenhof
(incl. CJG, 1-vaks sportfaciliteit 
en openbare speelvoorziening) 

Afstoten De Heyster, dislocatie Theo 
Thijssen, psz De Paddenstoel en 
speeltuin Het Centrum

Beoordeling 
functionaliteit 
De Koffiepot

Afstoten 
De Voeëgelsjtang

2010 20142013 2017 2018 2021

Nieuw Lotbroek
 Uitbreiding en renovatie of nieuwbouw brede school Hoensbroek Zuid.
 De huidige locaties van basisscholen Dr. A. Schweitzer, Nieuw Lotbroek, AZC school en            

De Voeëgelsjtang en peuterspeelzaal De Bijtjes worden afgestoten. Ter vervanging worden deze 
functies in de ontwikkeling van brede school Hoensbroek Zuid meegenomen.

 Onderzoek met betrekking tot een mogelijke functieverplaatsing van de gemeenschapsvoorzie-
ning MFC Gebrook naar brede maatschappelijke voorziening Hoensbroek Zuid.

 Op termijn zal naar verwachting de binnensportvoorziening (sportzaal) van Nieuw Lotbroek/ 
MFC Gebrook vervallen. 

 Sportcomplex Nieuw Lotbroek blijft gehandhaafd en wordt heringericht.

Uitbreiding/renovatie/nieuwbouw
brede school Hoensbroek Zuid
(of BMV Hoensbroek Zuid)

Afstoten Dr. A. Schweitzer, Nieuw Lotbroek, 
AZC school, De Voeëgelsjtang en psz De Bijtjes

2010 20142013 2017 2021

Onderzoek MFC Gebrook
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BIJLAGE 1

Inventarisatieoverzicht (gesprekken)

Persoonlijke gesprekken

Extern
 Herman Noppers, projectmanager INNOVO
 Jos Feron, regiodirecteur Movare
 Sabine Hallmans, assistent regio-manager stichting Humanitas
 Sonja Coenen, sociaal cultureel werker Alcander 
 Erik Hoesbergen, directeur-bestuurder Alcander
 Robert Ruiter, voorzitter stichting Gemeenschapshuis Mariarade
 Jeroen Hendriks, uitbater gemeenschapshuis Mariarade
 Wim Bassant, voorzitter stichting MFC Gebrook
 De heer van Winssen en de heer ter Huurne, bestuursleden Gemeenschapshuis Heksenberg
 Will Hollanders, bestuurslid speeltuinvereniging Heksenberg
 Joep Zanders, beheerder speeltuin Heksenberg 
 Heinz Jacobs, eigenaar La Plaza, tevens voorzitter winkeliersvereniging Hartje Hoensbroek en 

voorzitter centrummanagement Hoensbroek
 Cees Outjers, eigenaar Hotel Amicitia
 Bestuur ANBO Hoensbroek Centrum
 Mevrouw van Berlo, bestuurslid ANBO Hoensbroek De Dem
 Rob Mulleneers, directeur zwembad Otterveurdt

Intern
 Petra Haket, cluster onderwijs- en jeugdbeleid, afdeling Welzijn
 Eveliene Wassen, cluster onderwijs- en jeugdbeleid, afdeling Welzijn
 Gregor Dackus, cluster onderwijs- en jeugdbeleid, afdeling Welzijn
 Erna Burg, cluster sport, afdeling Welzijn
 Astrid Schotanus, cluster sport, afdeling Welzijn
 Greetje van Gemert, cluster cultuur, afdeling Welzijn
 Joyce Laven, cluster maatschappelijke participatie, afdeling Welzijn
 Veronique Thiessens, cluster maatschappelijke participatie, afdeling Welzijn
 Joke ten Thije, cluster maatschappelijke participatie, afdeling Welzijn
 Marc Dreessen, cluster onderwijshuisvesting, afdeling Welzijn
 Dick Teunissen, bureau beleid en bedrijfsuitvoering, afdeling Integrale Veiligheid
 Gerard Meijers, cluster wonen, afdeling Stadsplanning
 René Roelofsen, cluster stedenbouw, afdeling Stadsplanning
 Adriane Keulen, afdeling Werkgelegenheid en Sociale Zaken
 Eugene Hodes, servicebureau Hoensbroek, afdeling B&O
 Judith van Kan, cluster maatschappelijke participatie, afdeling Welzijn
 Bram de Groot, cluster cultuur, afdeling Welzijn
 Ivo Reuvers, cluster sport, afdeling Welzijn
 Saskia Meertens, cluster sport, afdeling Welzijn
 Yvonne Kelders-Dieteren, cluster maatschappelijke participatie, afdeling Welzijn

Schriftelijke enquête 
 Schriftelijke enquête naar alle maatschappelijke accommodaties en functies in Hoensbroek.
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Deelnemers workshop en werkbijeenkomsten
 Cluster onderwijs- en jeugdbeleid, afdeling Welzijn
 Cluster maatschappelijke participatie, afdeling Welzijn
 Cluster onderwijshuisvesting, afdeling Welzijn
 Cluster cultuur, afdeling Welzijn
 Cluster sport, afdeling Welzijn
 René Roelofsen, cluster stedenbouw, afdeling Stadsplanning
 Joyce Daems, cluster stedenbouw, afdeling Stadsplanning

Deelnemers werkgroep IMAH Hoensbroek
 Gerard Meijers, cluster wonen, afdeling Stadsplanning
 Gerard Schreurs, Armand Vanhommerig (vervangend),  bureau Buurtgericht Werken, afdeling 

Communicatie en Buurtgericht Werken
 Geert Hendrickx, bureau Buurtgericht Werken, afdeling Communicatie 
 Marga Plucinski, bureau Vastgoed, afdeling B&O
 Naomi van Hees, bureau Vastgoed, afdeling B&O
 Paul Lenssen, bureau Sportaccommodaties, afdeling Facilities
 Harry Hoogeveen, cluster onderwijshuisvesting, afdeling Welzijn
 Marc Dreessen, cluster onderwijshuisvesting, afdeling Welzijn
 Leo Peters, cluster maatschappelijke participatie, afdeling Welzijn
 Elvira van Bergen, cluster maatschappelijke participatie, afdeling Welzijn
 Esther Hartmans-Dobbelstein, cluster maatschappelijke participatie en onderwijshuisvesting, 

afdeling Welzijn
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BIJLAGE 2

Bestaande situatie per cluster
 
2.1 Bestaande situatie cluster kind- en jeugdontwikkeling
Onderwijs
In Hoensbroek zijn in de bestaande situatie 7 scholen voor regulier basisonderwijs gelegen, 2 scho-
len voor speciaal onderwijs, 2 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor beroepsonder-
wijs. 

Maria Gewanden - Terschuren
In de buurt Maria Gewanden - Terschuren is basisschool/brede maatschappelijke voorziening 
De Vlieger gelegen. Het leerlingenaantal is momenteel 173 leerlingen (teldatum 1 oktober 2011). 
De meest nabij gelegen basisscholen zijn De Voeëgelsjtang en De Regenboog. Kijkende naar de 
postcodegegevens van de leerlingen uit stadsdeel Hoensbroek is er sprake van een redelijk hoge 
leerlingenmigratie: in de huidige situatie gaan circa 50 leerlingen uit deze buurt naar
De Voeëgelsjtang, 20 leerlingen naar De Heyster en 20 leerlingen naar De Regenboog. Andersom 
ontvangt De Vlieger geen toestroom van leerlingen afkomstig uit andere buurten. Vanuit het 
schoolbestuur Movare heeft de school een sportief profiel gekregen en maakt daarmee sinds 2010 
deel uit van een sportieve brede maatschappelijke voorziening. Passend binnen dit profiel is de 
gymzaal uitgebreid en aangepast voor multifunctioneel gebruik door bijv. de lokale tafeltennisver-
eniging. Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest, Spelotheek, BSO De Vlieger en buurtstichting Mariagewan-
den zijn als vaste huurders gevestigd in de brede maatschappelijke voorziening. 

Speciaal Onderwijs Mgr. Hanssenschool is een school voor dove kinderen, slechthorende kinderen 
en kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen. De school is momenteel gehuisvest op twee 
locaties in Maria Gewanden; een permanente locatie en een tijdelijke dislocatie van 5 lokalen welke 
in het naastgelegen SRL gebouw gehuurd worden. 

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs De Zonnewijzer is een school voor orthopedagogisch onderwijs en 
biedt onderwijs voor kinderen met ernstige sociaal-emotionele problematiek en/of psychiatrische 
problematiek. Op de dislocatie aan de Steenkoolstraat 2 is de auti-afdeling gehuisvest, een afdeling 
specifiek voor kinderen met een stoornis in het autisme spectrum. 

Mariarade
Basisschool De Regenboog van schoolbestuur Movare is met haar beide locaties in de buurt 
Mariarade gelegen. In de directe nabijheid is tevens gemeenschapshuis Mariarade gelegen. 
De school werkt reeds als brede school. Het leerlingenaantal van de school is momenteel 256 
leerlingen (teldatum 1 oktober 2011) en ligt daarmee ruim boven de opheffingsnorm7 van 
165 leerlingen. De leerlingenmigratie kan als neutraal beschouwd worden: er is sprake van 
uitstroom uit het voedingsgebied richting De Voeëgelsjtang en De Heyster, terwijl er sprake is van 
instroom uit het voedingsgebied van De Vlieger, De Heyster en vanuit Brunssum. 

Het Sint-Janscollege biedt de Voortgezet Onderwijsvormen Havo, tweetalig Vwo, Atheneum en 
Gymnasium aan. De school voldoet onderwijskundig niet meer aan de eisen van deze tijd. 

Hoensbroek - De Dem
De Heyster heeft momenteel 240 leerlingen (teldatum 1 oktober 2011), waarmee het aantal leer-
lingen ruim boven de opheffingsnorm van 165 leerlingen zit. 

7 Opheffingsnorm: Het wettelijk bepaalde minimum aantal leerlingen. De algemene regel is op dit moment dat een school 

wordt opgeheven als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit.
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In de directe nabijheid is de dislocatie van OBS Theo Thijssen (voorheen OBS Hoensbroeck) ge-
vestigd. Er is reeds besloten op korte termijn een nieuwbouwlocatie te ontwikkelen als huisvesting 
voor De Heyster en OBS Theo Thijssen (BMV Aldenhof). In verband met de aflopende bouwvergun-
ning van het dak van De Heyster is het mogelijk dat (ter overbrugging tot realisatie van de nieuw-
bouw) een interimvoorziening voor De Heyster nodig is. Momenteel wordt bekeken om de termijn 
van deze vergunning te verlengen.

De voormalige OBS Hoensbroeck is in de huidige situatie met haar brinnummer8 aan OBS Theo 
Thijssen gekoppeld. Dit betekent dat beide locaties blijven bestaan, maar de voormalige OBS 
Hoensbroeck een dislocatie van OBS Theo Thijssen is. Zoals bovenstaand reeds aangegeven zal 
deze dislocatie Theo Thijssen samen met De Heyster op korte termijn (2014) verplaatsen naar 
nieuwbouwlocatie BMV Aldenhof. 

De Voeëgelsjtang is in de buurt Hoensbroek - De Dem gelegen. Ook deze school behoort tot 
schoolbestuur Movare. Er is sprake van een groot voedingsgebied of een brede aantrekking van 
leerlingen, waar zeer waarschijnlijk het continurooster een rol bij speelt. Er is geen separate gym-
zaal aanwezig; de leerlingen dienen hiervoor naar sporthal In de Biessen te gaan. 
Het leerlingenaantal is momenteel 199 leerlingen (teldatum 1 oktober 2011). De nabij gelegen 
scholen zijn De Heyster en dislocatie OBS Theo Thijssen, Dr. A. Schweitzer en De Vlieger. De 
Voeëgelsjtang heeft een aantrekkend karakter vanuit overige voedingsgebieden: zo komen circa 
20 leerlingen uit het voedingsgebied van Dr. A. Schweitzer naar De Voeëgelsjtang toe, 50 leerlingen 
vanuit De Vlieger en 20 leerlingen vanuit het voedingsgebied van De Regenboog (Mariarade).  

Het Broeklandcollege is een Voortgezet Onderwijs school waar tevens een openbare bibliotheek, 
stadsdeelwinkel en WMO loket gesitueerd zijn. Op het Broeklandcollege wordt Mavo aangeboden in 
een +- variant, dit wil zeggen dat de leerlingen naast de zes theoretische vakken ook examen doen 
in een praktijkgericht vak. Er is bovendien een mogelijkheid om over te stappen naar Havo 2 op 
het Grotiuscollege, Romboutscollege of Sint-Janscollege. Momenteel zitten circa 540 leerlingen op 
het Broeklandcollege. In 2006 is volledige nieuwbouw gerealiseerd. 

Nieuw Lotbroek
Ook basisschool Nieuw Lotbroek behoort tot schoolbestuur Movare. Het schoolgebouw is naast 
het Multifunctioneel Centrum Gebrook gelegen, waar ook regelmatig van ruimten, zoals een aula, 
gebruik wordt gemaakt. Door het afnemende leerlingenaantal (154 leerlingen, teldatum 1 oktober 
2011) was er sprake van leegstand in Nieuw Lotbroek. Deze leegstand is vanaf 2012 gedeeltelijk 
ingevuld door de leerlingen van de AZC school. In totaal heeft de school nu 194 leerlingen (telda-
tum 1 oktober 2011).

Dr. A. Schweitzer heeft momenteel 172 leerlingen (teldatum 1 oktober 2011). Nabij gelegen scho-
len zijn De Voeëgelsjtang, Nieuw Lotbroek en dislocatie OBS Theo Thijssen. De school heeft een 
aantrekkend karakter van circa 50 kinderen, terwijl er 30 kinderen uit het voedingsgebied naar De 
Voeëgelsjtang en 10 kinderen naar dislocatie OBS Theo Thijssen trekken. 

De Koumen
De Arvelo bedrijfspraktijkopleiding biedt cursussen en opleidingen voor de logistiek. De opleidingen 
zijn praktijkgericht en op diverse niveaus. 

8 Brinnummer: BRIN staat voor BasisRegistratie INstellingen. Het ministerie van OC&W kent aan elke onderwijsinstelling een 

uniek BRIN-nummer toe. Het BRIN-nummer heeft twee cijfers en twee letters. Soms wordt het aangevuld met een tweecij-

ferige locatiecode (waarbij ‘00’ meestal staat voor de hoofdlocatie).
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Kindpartners
Maria Gewanden - Terschuren
Basisschool De Vlieger werkt volgens het concept brede maatschappelijke voorziening. Deel uitma-
kend van dit concept zijn peuterspeelzaal ’t Krauwelnest van stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen 
en buitenschoolse opvang De Vlieger van kinderopvang Humanitas, beiden gevestigd in basisschool 
De Vlieger. Peuterspeelzaal ’t Krauwelnest is bestemd voor kinderen van twee tot vier jaar en ver-
vult, mede door te werken met Voor- en Vroegschoolse Educatie, een specifieke rol in de ontwikke-
ling van de kinderen. BSO De Vlieger organiseert voor kinderen van 4 tot 13 jaar na school en in de 
vakanties activiteiten. De kinderen worden op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd: 
spraak/taal en rekenen, motorisch, emotioneel, creatief en intellectueel. Tenslotte maakt ook de 
buurtstichting deel uit van het concept brede maatschappelijke voorziening.

Kinderdagverblijf De Bereboot (stichting Hoensbroek Kinderdagverblijf) biedt dagopvang aan kinde-
ren van 6 weken tot 4 jaar oud, waarbij de kinderen naar leeftijd worden opgevangen. De Bereboot 
ligt in het park van Adelante in Hoensbroek, een zorggroep. 

Door NOVIzorg wordt dagopvang geboden voor jonge mensen met een lichamelijke en/of verstan-
delijke beperking. In Maria Gewanden is deze dagopvang gevestigd in de locatie aan de Zandbergs-
weg, in het gebouw van Adelante.  

Mariarade
Basisschool De Regenboog maakt met haar hoofd- en dislocatie deel uit van brede school Maria-
rade, samen met peuterspeelzaal Klein Duimpje, kinderdagverblijf De Bromtol, buitenschoolse op-
vang Bijenkorf en de buurtstichting. Peuterspeelzaal Klein Duimpje is gevestigd op het terrein van 
de dislocatie van basisschool De Regenboog en bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Vanaf 2012 
zal de peuterspeelzaal ondergebracht worden in de dislocatie van De Regenboog. Kinderdagverblijf 
De Bromtol, welke is gevestigd in de hoofdlocatie van basisschool De Regenboog, is bestemd voor 
kinderen van nul tot vier jaar. BSO Bijenkorf, tevens gevestigd in de hoofdlocatie van basisschool 
De Regenboog, organiseert voor kinderen van 4 tot 13 jaar na school en in de vakanties activitei-
ten. Het brede school concept wordt compleet gemaakt door de door de buurtstichting georgani-
seerde activiteiten welke bij brede school Mariarade plaatsvinden. 

In Mariarade biedt NOVIzorg dagopvang voor jonge mensen met een lichamelijke en/of verstande-
lijke beperking aan de Gubbelaan.   

Hoensbroek - De Dem
Peuterspeelzaal De Paddestoel is met 3 groepen gevestigd in dislocatie OBS Theo Thijssen (voor-
heen OBS Hoensbroeck) en fungeert als voorschoolse voorziening. Er is reeds besloten dat de 
peuterspeelzaal wordt (mee)verplaatst naar BMV Aldenhof.  

Nieuw Lotbroek
In gemeenschapshuis MFC Gebrook en grenzend aan basisschool Nieuw Lotbroek is met 1 groep 
peuterspeelzaal De Bijtjes gelegen. De peuterspeelzaal is bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Ook in Nieuw Lotbroek gelegen is kinderdagverblijf De Droomvijver. Het kinderdagverblijf is gele-
gen in het gebied ‘De Beemden’ tegenover kasteel Hoensbroek.  

Centrum voor Jeugd en Gezin
Sinds juni 2009 is het eerste Heerlense Centrum voor Jeugd en Gezin een feit. Het centrum is met 
haar inlooppunt (frontoffice) en kantoorfunctie (backoffice) gelegen in het Gezondheidscentrum aan 
de Akerstraat Noord in Hoensbroek. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is voor iedereen toegankelijk 
en geeft antwoord op vragen over opgroeien en opvoeden.
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Passend binnen de functie van brede maatschappelijke voorziening Aldenhof is het denkbaar dat 
de functie van inlooppunt/spreekuur (frontoffice) tevens op deze locatie gerealiseerd gaat worden, 
een ontwikkeling die ook elders op (brede) scholen denkbaar is. Naast het Centrum voor Jeugd en 
Gezin zijn in Hoensbroek ook een WMO loket en een informatiepunt Alcander gevestigd. Deze ac-
commodaties worden in het cluster gezondheid omschreven.
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2.2  Bestaande situatie cluster sociaal-cultureel
In Hoensbroek is sprake van een groot aanbod aan maatschappelijke functies en maatschappelijke 
accommodaties.

Jongerenaccommodaties
Voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 10 tot 16 jaar zijn c.q. worden door de gemeente jonge-
renactiviteitencentra gerealiseerd waar het basispakket aan activiteiten wordt uitgevoerd. Uit-
gangspunt is dat er minimaal één jongerenactiviteitencentrum per stadsdeel is. Het doel van de 
centra is om activiteiten te herbergen die de participatie en zelfredzaamheid van deze jongeren 
versterken. In Hoensbroek is deze stadsdeelaccommodatie gerealiseerd als The Max aan de Kas-
tanjelaan in Mariarade. 
Het zogeheten kinder- en tienerwerk voor kinderen in de leeftijd tot ongeveer 12 jaar wordt in op-
dracht van de gemeente door Alcander verzorgd op buurtniveau en veelal in gemeenschapshuizen.

Gemeenschapshuizen en ontmoetingsruimten
Er is een viertal soorten gemeenschapshuizen in Hoensbroek te onderscheiden:

Particulier geïni-
tieerde gemeen-
schapshuizen 
(aangesloten bij 
Federatie Gemeen-
schapshuizen)

Particulier (com-
mercieel) geïnitieer-
de gemeenschaps-
huizen

Door de gemeente 
geïnitieerde ont-
moetingsruimten 
(zie ook ouderen-
accommodaties)

Particulier geïniti-
eerde ontmoetings-
ruimten
(zie ook ouderen-
accommodaties)

MFC Gebrook Ons Trefcentrum
Brede maatschappelijke 

voorziening De Vlieger
Het Elders Hoes

Gemeenschapshuis

Mariarade
Harrie Meershuis

Hotel Amicitia

La Plaza

Het Wingerdhuis

Maria Gewanden - Terschuren
In brede maatschappelijke voorziening De Vlieger is een multifunctioneel deel gerealiseerd welke 
tevens de verbinding tussen de basisschool en de gymzaal vormt. Het multifunctionele deel bestaat 
uit een ruimte met pantry waar activiteiten kunnen worden gehouden tot ongeveer 50 personen 
en uit een vergaderruimte voor ongeveer 20 personen. Veelal maakt de plaatselijke buurtorgani-
satie gebruik van deze ruimten. Verder is in Maria-Gewanden Het Wingerdhuis gelegen. Hiervan is 
bekend dat er momenteel weinig activiteiten plaats vinden.

Mariarade 
Gemeenschapshuis Mariarade huisvest zowel structureel als incidenteel diverse verenigingen, stich-
tingen, activiteiten en initiatieven uit de buurt. De stichting (ofwel het dagelijks bestuur) is verant-
woordelijk voor het beheer van de accommodatie, terwijl een commercieel uitbater verantwoorde-
lijk is voor de exploitatie van het gemeenschapshuis. De stichting is aangesloten bij de Federatie 
Gemeenschapshuizen Heerlen en via deze weg zijn ook de sociale doelstellingen geformuleerd voor 
het accommoderen van sociaal-maatschappelijke activiteiten. De accommodatie is door de stichting 
(via een brouwerij) verhuurd aan een commercieel uitbater, die het huis exploiteert in combinatie 
met zijn cateringbedrijf. 
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Hoensbroek - De Dem
In het centrum van Hoensbroek zijn enkele commerciële gemeenschapshuizen gesitueerd, waar de 
gemeente geen inhoudelijke of financiële bemoeienis in heeft: Ons Trefcentrum, Hotel Amicitia, La 
Plaza en het Harrie Meershuis. Al deze accommodaties beschikken over een of meerdere ruimtes 
en zalen welke multifunctioneel inzetbaar zijn voor bijv. een repetitie, vergadering, expositie of een 
feestavond. Ook in het centrum is Het Elders Hoes (het ouderlijk huis) gevestigd, een inloophuis 
voor veteranen en hun partners om elkaar te ontmoeten.
 
Nieuw Lotbroek
Aan de Prinsenstraat ligt MFC Gebrook, een gemeenschapshuis dat naast een sportzaal en een 
basisschool is gelegen en ook fysiek-functioneel met elkaar verbonden is. Een aantal verenigingen 
is met hun activiteiten in MFC Gebrook gehuisvest, waaronder de fanfare. Verder is er een spreek-
uur van logopedie, fysiotherapie, trombosedienst en EHBO-activiteiten gesitueerd. MFC Gebrook is 
eigendom van de gemeente, een klein deel van de opstal en de inrichting (het voormalige jeugd-
honk) is eigendom van de beherende stichting. Het MFC heeft te kampen met exploitatieproble-
men en een onderbezetting; feitelijk is het MFC te groot voor haar verzorgingsgebied. Naast MFC 
Gebrook is een accommodatie gelegen waar Stichting Marokkaanse Gemeenschap haar activiteiten 
organiseert c.q. uitvoert.

Passend bij de functie van gemeenschapshuis is de functie van Ons Trefcentrum gericht op ontmoe-
ting en ontspanning. Het beheer is momenteel in handen van een commercieel beheerder. Doordat 
er geen formeel stichtingsbestuur meer is maakt Ons Trefcentrum sinds 2009 ook geen deel meer 
uit van de Federatie Gemeenschapshuizen. 

Over de grens van Hoensbroek
In het stadsdeel Heerlerheide (Passart) is buurtcentrum ‘t Volkshuis gelegen. Tot voor enkele jaren 
was het Volkshuis een ‘traditioneel gemeenschapshuis’ gerund door een stichting. Na opheffing van 
deze stichting is het Volkshuis sinds 2006 geen lid meer van de Federatie Gemeenschapshuizen 
Heerlen. Nu is het een klein zalencentrum voor ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten en een 
vergaderruimte met een commercieel beheerder. 

‘Ouderenaccommodaties en –ontmoetingsruimten’
Kort gezegd zijn er een drietal ontmoetingsruimten voor ouderen te onderscheiden:

Accommodaties met een 
algemene buurtfunctie ‘om 
te ontmoeten’ (gemeen-
schapsvoorziening). 

Seniorenontmoetingsruim-
te, welke in of nabij een 
seniorenhuisvesting geves-
tigd zijn.

Ontmoetingsruimten voor 
zeer kwetsbare ouderen in 
verzorgingstehuizen.

De Koffiepot Butting Inn

De Weijenberg

De Schutse

Het Breuker Hoes

De Koffiepot is een ontmoetingscentrum of buurtcentrum dat met name gericht is op ‘ontmoeting 
voor ouderen’ door het huisvesten van sociaal-maatschappelijke functies. De Koffiepot is in ei-
gendom van Alcander en zij beheert tevens de accommodatie. In 2007 is de accommodatie met 
financiële ondersteuning van de gemeente gerenoveerd tot een breed buurtcentrum. Behalve de 
ontmoetingsfunctie zijn er enkele andere functies gehuisvest, zoals een pedicure en een kapper, 
maar ook een kantoorfunctie van Alcander waarmee alle disciplines van de welzijnsstichting bij 
elkaar gehuisvest zijn.  
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De seniorenontmoetingsruimten zijn gerealiseerd in een seniorenhuisvesting en daarmee voorna-
melijk bestemd voor haar bewoners. De ruimten worden beheerd en geëxploiteerd door de woning-
corporatie of zorginstelling (welke de seniorenhuisvesting ook verhuurt) en hebben een beperkte 
rol voor de buurt.
De ontmoetingsruimten voor zeer kwetsbare ouderen in verzorgingstehuizen zijn ook bestemd voor 
deze groep ouderen. De ruimten worden beheerd door de instelling van Sevagram of Meander en 
worden gefinancierd vanuit de AWBZ.

De ANBO organiseert activiteiten gericht op ontmoeting en ontspanning, maar biedt bijvoorbeeld 
ook computerlessen aan of ondersteuning bij het invullen van een belastingformulier. De activi-
teiten van ANBO Hoensbroek zouden prima passen in een gemeenschapsvoorziening of een ou-
derenaccommodatie met een algemene buurtfunctie. Echter, in de huidige situatie heeft ANBO 
Hoensbroek een eigen accommodatie aan de Kastanjelaan (naast jongerenaccommodatie The Max) 
welke sinds 1985 wordt gehuurd van de gemeente. De ANBO Hoensbroek-De Dem heeft geen eigen 
accommodatie: in het verleden werd gebruik gemaakt van d’r Biezen Gats, tegenwoordig wordt 
gebruik gemaakt van het Harrie Meershuis waar per activiteit huur betaald wordt.

In het Breuker Hoes is de Katholieke Bond voor Ouderen ‘St. Jan’ gevestigd, met 91 leden. In MFC 
Gebrook is de Katholieke Bond voor Ouderen ‘Nieuw Lotbroek’ gevestigd, met 260 leden.

Cultuur
In Hoensbroek is een vestiging van de Schunck* muziekschool gelegen. Door de fysieke ligging van 
de vestiging wordt met name de vraag naar muziekonderwijs voor Heerlen Noord bediend. Hier 
worden muziekcursussen aangeboden en klassieke en moderne dansopleidingen verzorgd. Er is ook 
een kleine zaal met podium aanwezig. 

Daarnaast heeft Hoensbroek een eigen bibliotheekfiliaal, dat onderdeel is van Schunck*, en zich 
bevindt in het Broeklandcollege in het centrum van Hoensbroek. 

Overige culturele initiatieven zijn her en der in Hoensbroek geaccommodeerd in verscheidene ge-
meenschapshuizen. Zo zijn bijvoorbeeld harmonie St. Caecilia en sambaband Animoso gehuisvest 
in Hotel Amicitia en worden in het Harrie Meershuis diverse exposities gehouden. MFC Gebrook 
en Mariarade beschikken over een podium voor amateurkunst, zoals een toneelvereniging en een 
muziekkorps, maar bieden tevens onderdak aan diverse culturele verenigingen. En ook ‘kleinere 
aanbieders’ zoals brede maatschappelijke voorziening De Vlieger en The Max bieden mogelijkheden 
om culturele activiteiten te organiseren.  

In samenwerking met woningcorporaties worden leegstaande panden ter beschikking gesteld voor 
initiatieven op het gebied van beeldende kunst, zoals het project Greylight Projects aan het Burge-
meester Kessenplein. 

Daarnaast ligt er in Hoensbroek een belangrijke bovenregionale trekpleister, namelijk kasteel 
Hoensbroek. Naast een permanente tentoonstelling over kasteel en bewoningsgeschiedenis is er 
ruimte voor culturele activiteiten zoals het zandsculpturenfestival en het riddertoernooi. In een deel 
van het kasteel zit een commercieel horecaondernemer.
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2.3  Bestaande situatie cluster sport en bewegen
Binnensport
In Hoensbroek is een diversiteit aan binnensportaccommodaties van verschillende grootte, aard en 
eigendom aanwezig. De gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn gymzalen, een sportzaal en 
een sporthal. Ook zijn er binnensportaccommodaties bij enkele scholen waar de gemeente econo-
misch, maar geen juridisch eigenaar van is. Zwembad Otterveurdt is een gemeentelijke accom-
modatie met een commerciële exploitant. Daarnaast zijn er verschillende particuliere en commer-
ciële binnensportaccommodaties in Hoensbroek, variërend van de voorzieningen bij zorginstelling 
Adelante tot Hendriks Sportpaleis en enkele fitnesscentra.  



41IMAH UItvoerIngsprogrAMMA stAdsdeel Hoensbroek

Maria Gewanden - Terschuren
Basisschool De Vlieger maakt deel uit van een sportieve brede maatschappelijke voorziening, een 
voorziening waar ook een (gemeentelijke) gymzaal voor multifunctioneel gebruik deel van uitmaakt.
Mgr. Hanssenschool beschikt over een eigen (geen juridisch eigendom van de gemeente) gymzaal 
waar bewegingsonderwijs voor de leerlingen van de school plaatsvindt.

Het (niet gemeentelijke) Adelante sportgezondheidscentrum bestaat uit een zwembad en therapie-
bad, fitnessfaciliteiten, een kegelbaan en een sporthal welke geschikt is voor diverse zaalsporten. 
Onder professionele begeleiding kan deelgenomen worden aan de programma’s en bewegingsac-
tiviteiten welke zowel voor volwassenen als kinderen, met en zonder een beperking, geschikt zijn. 
Daarnaast is het mogelijk de accommodatie c.q. de faciliteiten van het sportgezondheidscentrum te 
huren.    

Mariarade
De bij Voortgezet Onderwijs Sint-Janscollege aanwezige gymzaal is bestemd voor het bewegingson-
derwijs van de eigen leerlingen.  

Hoensbroek - De Dem
Bij openbare basisschool De Heyster is een gymzaal (1-vak) gelegen. In deze gymzaal (geen 
juridisch eigendom van de gemeente) vindt bewegingsonderwijs plaats van de leerlingen van De 
Heyster. Ook is er avondgebruik van recreantenclubjes en sportverenigingen. 

Sporthal In de Biessen is een gemeentelijke accommodatie (3-vaks). De kantine van de sporthal 
wordt geëxploiteerd door een commerciële exploitant, de hal zelf wordt door de gemeente geëx-
ploiteerd. De hal wordt door diverse gebruikers gezien als een aantrekkelijke binnensportaccommo-
datie en kent dan ook een goede bezetting overdag en in de avonduren.

Zwembad Otterveurdt is functioneel ingericht, beschikt over een goede indeling, beschikt over vol-
doende omvang en capaciteit (voldoende accommodatieoppervlakte en parkeergelegenheden) en 
er vindt een verscheidenheid aan activiteiten plaats. Onder de accommodatie ligt een ruimte welke 
multifunctioneel gebruikt kan worden. 

In de Dem zijn tevens twee (commerciële) fitnesscentra gelegen: Fitworld en Fitmix. 

Nieuw Lotbroek
In Nieuw Lotbroek is een sportzaal (2-vaks, echter zonder akoestische scheidingswand) aanwezig. 
Deze sportzaal ligt naast gemeenschapshuis MFC Gebrook en basisschool Nieuw Lotbroek. In de 
avonduren wordt de sportzaal vrij intensief gebruikt door diverse sportverenigingen en recreanten.

De Koumen
Hendriks sportpaleis is een commerciële geëxploiteerde sporthal waar diverse sporten en activitei-
ten plaatsvinden. Het sportpaleis zelf profileert zich ‘met 8 indoor tennisbanen, 3 outdoor tennisba-
nen, 3 squashbanen, 6 bowlingbanen, 6 kegelbanen en een aantal grote zalen voor het houden van 
(bedrijfs)evenementen als het Sport- & Recreatiecentrum binnen de Euregio’. 

Naast de genoemde ‘sport en bewegen accommodaties’ vinden ook enkele sport- en bewegingsac-
tiviteiten plaats in de diverse gemeenschapshuizen, buurtcentra en wijkgebouwen. Hierbij valt te 
denken aan yoga, zumba en streetdance. 

Buitensport
Als gevolg van de herstructurering buitensport zullen per augustus 2012 nog twee buitensportcom-
plexen operationeel zijn, zijnde complex De Dem en Nieuw Lotbroek. Voor de complexen Mariarade 
en Schurenberg geldt dat de sportbestemming is vervallen. 
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Sportcomplex De Dem ligt in de buurt Hoensbroek - De Dem in een groengebied. Na herinrichting 
bestaat het complex uit 3 voetbalvelden, waarvan twee kunstgrasvelden met verlichting en een 
grasveld zonder verlichting, en een kunstgraspupillenveld met verlichting waar dubbele belijning op 
wordt aangebracht. Op het complex zijn twee kantines met kleedruimtes aanwezig. Een kantine is 
eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan de vereniging, de andere kantine is eigendom 
van een vereniging. 

Aan de rand van Hoensbroek ligt sportcomplex Nieuw Lotbroek. Het complex heeft twee kunstgras 
voetbalvelden en zal na herinrichting ook een korfbalgrasveld hebben. Alle velden hebben verlich-
ting. Het complex heeft 1 kantine en na herinrichting twee gebouwen met kleedvoorzieningen. 

De boogschietvereniging beschikt over een eigen terrein, gelegen aan de randweg in de buurt 
Mariagewanden - Terschuren. 

Naast de genoemde buitensportcomplexen is in De Dem tennispark LTC Hoensbroek gelegen. Het 
tennispark wordt door tennisvereniging LTC Hoensbroek (particulier) geëxploiteerd.

Speeltuinen
In Hoensbroek zijn vijf speeltuinen aanwezig, verdeeld over de buurten Maria Gewanden – Terschu-
ren (1), Mariarade (1) en Hoensbroek - De Dem (3). De speeltuinen zijn besloten en gericht op het 
spelen onder toezicht voor kinderen tot en met 12 jaar. In het verlengde hiervan vinden er ook re-
gelmatig sportieve, educatieve en recreatieve activiteiten plaats. Deze speeltuinen worden gerund, 
onderhouden en bestuurd door vrijwilligers. 

Maria Gewanden - Terschuren
Op het terrein van 4,5 ha bevinden zich 28 speeltoestellen waarvan circa 35% aan de veiligheids-
normen voldoet. Verder is er een zwembad en een spartelbad welke in goede staat verkeren. Ge-
middeld (over de laatste drie jaren) heeft de speeltuin 91 leden en zijn in 2010 97 losse bezoeken 
geregistreerd. De speeltuin is gesitueerd in de nabije omgeving van scoutinggebouw De Stutters en 
Speciaal Onderwijs Mgr. Hanssenschool, maar fungeert separaat.  

Mariarade
Speeltuin Mariarade wordt beheerd door Stichting Speeltuin Mariarade. De speeltuin (4ha) bestaat 
uit 23 speeltoestellen (waarvan circa 60% aan de veiligheidsnormen voldoet) en twee zwembaden 
(een peuterbad en een groot bad). In april 2010 is het nieuwe speeltuingebouw geopend. De speel-
tuin is gedurende de maanden april tot en met september geopend. Gemiddeld (over de laatste 
drie jaren) heeft de speeltuin 138 leden en zijn er in 2010 619 losse bezoeken geregistreerd. 

Speeltuin Mariarade ligt zowel in de directe omgeving van basisschool De Regenboog en bijbeho-
rende kindfuncties als van gemeenschapshuis Mariarade. 

Hoensbroek - De Dem
Zoals hierboven aangegeven zijn in De Dem een drietal speeltuinen terug te vinden. Allereerst 
is hier speeltuin Het Centrum gelegen. De speeltuin beslaat circa 2,8 ha terrein met daarop 14 
speeltoestellen en een zwembad en is hiermee de kleinste speeltuin in Hoensbroek. Van de speel-
toestellen voldoet 35% aan de veiligheidsnormen. De speeltuin had in 2010 18 leden en daarnaast 
werden er 171 losse bezoeken geregistreerd. De speeltuin is naast het zogenoemde Aldenhofterrein 
gelegen waar BMV Aldenhof gerealiseerd zal worden. 
Speeltuin Terveurdt (5ha) is aan de rand van natuurgebied De Koumen gelegen en is aan de ach-
terzijde omgeven door bos. De speeltuin ligt tegenover zwembad Otterveurdt en nabij sportpark De 
Dem. De speeltuin wordt door speeltuinvereniging Terveurdt beheerd; in totaal staan 35 speeltoe-
stellen en 1 kinderbad op het terrein. 60 % van de speeltoestellen voldoet aan de veiligheidsnor-
men. In 2010 had de speeltuin 58 leden en waren er 715 losse entrees. 
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Speeltuin De Smidse heeft 124 leden en 1.055 losse entrees. In totaal beslaat het terrein 7,5 ha 
met daarop 40 speeltoestellen en een zwembad, omringd door een groene omgeving. Een deel van 
deze speeltoestellen (9 stuks) staat in het Belevingsplein waar mensen, jeugd en ouderen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking kunnen spelen en bewegen. 75% van de speeltoestellen 
voldoet aan de veiligheidsnormen. Wat betreft maatschappelijke voorzieningen is stichting Perga-
mijn in de nabije omgeving gesitueerd, een activiteitencentrum voornamelijk gericht op belevings-
gerichte daginvulling. Stichting Pergamijn maakt gebruik van het Belevingsplein in de speeltuin.

Openbaar spelen
Naast speeltuinen dragen ook de zogenaamde natuurlijke speelplekken of openbare speelplek-
ken bij aan het creëren van voldoende speelruimte voor de ontwikkeling van kinderen, jeugdigen 
en jongeren. Het kenmerkende van een openbare speelplek is dat het een buurtgerichte plek voor 
kinderen in de directe omgeving is met weinig of geen speeltoestellen en het gehele jaar toeganke-
lijk is. In de huidige situatie zijn in Hoensbroek enkele openbare speelplekken aanwezig. Daarnaast 
worden in overleg met de buurtorganisatie in De Dem ook de speelterreinen van zowel basisschool 
De Voeëgelsjtang als OBS Hoensbroeck buiten schooltijd tot een bepaalde tijd ‘s avonds in gebruik 
genomen en fungeren daarmee als openbare speelplek. Ook in Nieuw Lotbroek wordt het speelter-
rein van basisschool Nieuw Lotbroek buiten schooltijd tot een bepaalde tijd ‘s avonds opengesteld 
voor de kinderen uit de buurt. In de huidige situatie wordt deze methode niet toegepast in de buur-
ten Maria Gewanden - Terschuren en Mariarade. Behalve de openbare speelplekken is er ook een 
kinderboerderij aan de Kasteel Hoensbroeklaan gevestigd.

Scouting
Maria Gewanden - Terschuren
Scouting De Stutters is gelegen aan de Zandbergsweg 102. Het is met haar 122 leden de grootste 
scoutingvereniging van Heerlen. De accommodatie is een wat ouder maar goed onderhouden ge-
bouw. De laatste uitbreiding dateert van 1989. In de nabije omgeving liggen speeltuin Mariagewan-
den, Adelante en speciaal onderwijs Mgr. Hanssenschool. 

Mariarade
Aan de Randweg ligt scouting Sint-Christoffel. Deze scouting heeft jarenlang een beperkt aantal 
leden (< 50 leden), maar geeft aan na een wervingsactie over 59 leden te beschikken. Het gebouw 
dateert uit 1966. In het naastgelegen gebouw zit sinds ca. 3 jaar showband Corio Collective Heer-
len. 

Hoensbroek - De Dem
Aan het groengebied aan de Burg. Slanghenstraat zetelt scouting Montfort met 57 leden. Het ge-
bouw is goed, de vereniging zorgt voor het noodzakelijk onderhoud.

Nieuw Lotbroek
Tot 2009 is scouting Sint Gerlach in deze buurt actief geweest voor de jeugd. Wegens gebrek aan 
leden zijn de diverse scoutingtakken voor de jeugd opgeheven.   
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2.4  Bestaande situatie cluster gezondheid en zorg
In Hoensbroek is een aantal gezondheidscentra gesitueerd:

Stichting Gezondheidscentrum Hoensbroek is een academisch gezondheidscentrum dat gezond-
heidszorg biedt aan bewoners van met name Hoensbroek, Brunssum-west, Treebeek, Heerlerheide, 
Amstenrade en Oirsbeek. Naast huisartsen zijn in het gezondheidscentrum andere zorgverleners 
werkzaam, zoals een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, podotherapeut, ostheopaat, psycho-
loog, verloskundige en maatschappelijk werker. Ook de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau 
en schoolarts), ouderenzorg en GGZ worden vertegenwoordigd in het gezondheidscentrum. Daar-
naast is in het gezondheidscentrum een Centrum voor Jeugd en Gezin en een (dependance van 
een) WMO loket gesitueerd. 
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In vergelijking met overige gezondheidscentra in Hoensbroek (en overig Heerlen) zijn dus veel dis-
ciplines in dit gezondheidscentrum vertegenwoordigd, waardoor het centrum een bepaalde ‘voor-
beeldrol’ is aangemeten. Deze rol is tot een bepaalde hoogte terecht, het is namelijk een vooruit-
strevend centrum, maar andere centra zijn dit ook en deze centra kunnen (vanwege de beperkte 
capaciteit die de gemeente beschikbaar heeft) niet dusdanig gefaciliteerd worden om ook een 
dergelijke rol te vervullen in hun wijk.

Behalve de reeds genoemde dependance van het WMO loket is ook de hoofdvestiging van het WMO 
loket in Hoensbroek gevestigd en wel in het Broeklandcollege. Het loket is vier ochtenden per week 
geopend om vragen omtrent wonen, welzijn en zorg te beantwoorden. Uit registratiegegevens is 
gebleken dat het met name het invullen van papieren, gemeentelijke belastingen en ondersteuning 
bij het aanvragen van individuele voorzieningen betreft. 

Daarnaast zijn er in Hoensbroek diverse vestigingen van zorgaanbieders zoals Adelante, NOVIzorg, 
Stichting Pergamijn en Stichting Philadelphia gesitueerd.  

Naast deze voorzieningen zijn ook monofunctioneel gehuisveste voorzieningen aanwezig in Hoens-
broek, zoals een huisartspraktijk, tandartsenpraktijk, fysiotherapie, ergotherapie, paramedische 
disciplines en diëtistenpraktijk. 

Momenteel wordt tevens een eerstelijns gezondheidscentrum ontwikkeld c.q. gerealiseerd in het 
voormalige gemeentehuis aan het Burgemeester Kessenplein. Reeds bestaande functies uit de 
directe omgeving verplaatsen zich naar dit gezondheidscentrum, zoals een huisartsenpraktijk, een 
apotheek, drie fysiotherapeuten en een logopedist. Overige partijen zijn onder andere Meander 
Thuiszorg, Sevagram en een WMO loket.     
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BIJLAGE 3

Veranderopgave per cluster
 
3.1  Veranderopgave cluster kind- en jeugdontwikkeling
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3.2 Veranderopgave cluster sociaal-cultureel
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3.3   Veranderopgave cluster sport en bewegen
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3.4 Veranderopgave cluster gezondheid en zorg
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BIJLAGE 4

Intern stappenplan afhandeling vragen m.b.t. accommodaties

Wanneer een concrete accommodatie-gerelateerde* vraag gesteld wordt, wordt als volgt gehan-
deld:

De inhoudelijke afdeling (afdeling Welzijn) is leidend in de beoordeling of de functie die de vraag-
steller (meestal een stichting of een vereniging, soms een collega-afdeling) wil uitoefenen op de 
door hen gewenste plek akkoord is. De vraag wordt dan ook zonder uitzondering aan de afdeling 
Welzijn voorgelegd. Het betreffende beleidscluster behandelt de vraag.

Bij de beoordeling kan het nodig zijn dat er één of meerdere gesprekken worden gevoerd met de 
vragende partij en/of dat er afstemming nodig is met bijvoorbeeld de afdeling Facilities of de afde-
ling B&O, bureau Vastgoed. Hierbij worden de uitgangspunten van het IMAH-beleid in acht geno-
men.

De inhoudelijke afweging leidt tot een conclusie over het honoreren van de vraag of het aanreiken 
van een alternatief danwel een afwijzing. Het besluit wordt met de vraagsteller gecommuniceerd, 
bij voorkeur schriftelijk. Indien nodig wordt een collegebesluit hierover gevraagd.

De geldende ASV-termijnen worden in acht genomen.

Het cluster accommodatiebeleid levert vanuit het IMAH ondersteuning in de vorm van advisering bij 
het maken van inhoudelijke afwegingen die ten grondslag liggen aan de inhoudelijke beoordeling 
van de accommodatie-gerelateerde vraag.

* Met accommodatie-gerelateerd wordt bedoeld de plek/de accommodatie voor het uitoefenen 
van de functie of activiteit. Vragen m.b.t. het onderhoud behoren niet tot de accommodatie-
gerelateerde vragen zoals bedoeld.




