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Visitzuidlimburg.nl trekt 40% meer bezoekers in 2021
Record aantal pageviews tikken 10 miljoen aan
HEUVELLAND - Met een stijging
van 40% aan bezoekers en 10
miljoen bezochte pagina’s in
2021 bewijst visitzuidlimburg.nl
dat de ingeslagen weg loont. De
voornaamste stijging was te zien
in het organische verkeer met
een groei van 50% naar 2,2 miljoen. Dat zijn bezoekers die de
website uit zichzelf - en dus gratis - vinden; dus niet via online
campagnes of social media. Het
aantal bekeken routes steeg met
75% naar ruim 2,3 miljoen, ook
in het voordeel van aangesloten
partners. Het optimaliseren van
de vindbaarheid van aangesloten
partners kreeg in 2021 maximaal
aandacht. Net als de doorverwijzing vanuit de social media kanalen naar visitzuidlimburg.nl.
Dat en meer leidde tot de groeicijfers. Een solide basis voor de
toekomst om de website verder
te perfectioneren.
De recente cijfers zijn een gevolg van de in 2020 volledig vernieuwde website, ontwikkeld in
aansluiting op de Visie Vrijetijdseconomie ‘Bestemming ZuidLimburg 2030’ in opdracht van
de Zuid-Limburgse gemeenten.
Hierin staan ‘de grote verhalen
van Zuid-Limburg’ centraal. Met
als doel zowel gasten als inwoners met deze verhalen te raken
en te verbinden. Daarom baseert
Visit Zuid-Limburg haar website
op kwalitatieve inhoud over al
het unieke dat de regio te bieden
heeft. Aangevuld met verbeteringen op het gebied van zoekmachine-optimalisatie en gedegen
zoekwoordenonderzoek als onderdeel van de strategie.

Routes onverminderd
populair
Na het onovertroffen 2020 op
het gebied van populariteit van
(wandel-)routes bleek dit onderdeel in 2021 nog meer in trek te
zijn. Het aantal bekeken routes
op visitzuidlimburg.nl is in 2021
met 75% gestegen naar ruim 2,3
miljoen. Nieuwe filteropties - op
thema, lengte en toegankelijkheid van routes zoals ‘rolstoelvriendelijk’ - zijn gretig gebruikt
en wierpen hun vruchten af.
Net als het stimuleren van de
zichtbaarheid van aangesloten
partners door sinds 2021 op de
routepagina’s deze partners - gelegen op of in de buurt van de
route - automatisch te tonen en
vice versa.
Optimale vindbaarheid
(aangesloten) partners
Om de vindbaarheid van aangesloten partners te optimaliseren
is in 2021 de Visit Zuid-Limburg
databank ‘Zoek in heel ZuidLimburg’ uitgebreid en verbeterd. Per categorie kan er nu nog
gemakkelijker gefilterd worden
op relevante thema’s, locaties en
kenmerken. Via deze databank
verzamelt 10% van de gebruikers
‘favorieten’ via de nieuwe favorietenfunctie, die vooral wordt
gebruikt voor het liken en delen
van routes.Voor iedereen die het
maar gebruiken wil, lanceerde
Visit Zuid-Limburg de ‘Online
Wegwijzer Zuid-Limburg’, een
nieuwe techniek oftewel ‘widget’
die in 2021 gratis ter beschikking werd gesteld en waarmee
partners via de aanbieders van

deze techniek eenvoudig vindbaar zijn. In de herfst en winter
van 2021 vernieuwde Visit ZuidLimburg de Engels- Frans- en
Duitstalige websites met onder
meer een uitgebreide zoekfunctie. Vanaf december is ook de
informatie van aangesloten partners goed zichtbaar en vindbaar
op de meertalige websites zoals
routes, bezienswaardigheden,
restaurants en hotels.

Social Media in de lift
Via Facebook en Instagram bereikten we in 2021 dubbel zoveel
bezoekers op visitzuidlimburg.
nl. Tegen de trend in groeide het

aantal ‘vind ik leuks’ en volgers
van @visitzuidlimburg op Facebook. Het bereik via Instagram
@visitzuidlimburg steeg explosief in 2021 met bijna 300%
naar net geen 500.000. Dit is het
aantal unieke accounts dat een
van de Visit Zuid-Limburg instagram berichten ten minste 1 keer
zag. Tenslotte is de hashtag #visitzuidlimburg na afgelopen jaar
al bijna 80.000 maal gebruikt.
Lees verder op pagina 3 >
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De gezellige weekmarkt van

Simpelveld

Iedere vrijdag van 9.00 tot 12.30

Weekblad d’r Troebadoer is een
huis-aan-huis blad en wordt
iedere dinsdag/woensdag
gratis aangeboden in een oplage
van 11.000 stuks door uitgever
TMdesign aan alle bewoners van
Bocholtz, Eys, Nijswiller, Partij,
Simpelveld, Ubachsberg, Vijlen,
Wahlwiller en Wittem.

Advertentie/redactie-adres
- TMdesign
Theo Meijer
Irmstraat 7
Simpelveld
06 - 19 86 88 16
info@weekbladtroebadoer.nl
of info@tmdesign.nl
Aanlevertijd tot vrijdag 18.00
uur. Of na telefonische
afspraak. Voor info zie ook:
www.weekbladtroebadoer.nl

Klachtenlijn bezorging
06 - 19 86 88 16

Gezocht bezorgers
Heropstart
Voor Lemiers en Vaals
van De Klimboom
Van de redactie

Aan de inhoud
weekblad
SIMPELVELD
- Navan
twee
moeilijke

d’r Troebadoer
de grootste
jaren
kunnen wewordt
gelukkig
weer
zorg besteed.
Toch zijn organisefouten
culturele
activiteiten
nooit
voorkomen.Culren.
Hethelemaal
bestuurte Stichting
Daarom
neemt de uitgever
turele
Evenementen
Simpelveld
geen verantwoordelijkheid
Bocholtz
is sinds kort versterkt
voor
onvoorziene
gevolgen,
met
twee
enthousiaste
bestuursveroorzaakt
leden.
Samen door
met fouten
hen enindedeonze
gegevens die
door derden
vrijwilligers
zetten
we momenaangeleverd.
teelzijnweer
flink de Ingezonden
schouders erstukken
ingekort
of De
onder
om kunnen
Cultureel
centrum
geweigerdinworden.
Plaatsing
wil
Klimboom
Simpelveld
nieuw
niet zeggen
dat de redactie
het
leven
in te blazen.
Dat begint
eens isaardig
met devorm
inhoud.
alweer
te krijgen.
Te beginnen met een gezinscarnavalsmiddag op zondag 27
februari vanaf 13.11 uur. Ook
Leon, Harrie en Wim houden 18
en 19 maart en 8 en 9 april hun
inhaal conferences “ut bestste is
d’r vanaaf ”. De reeds verkochte
kaarten zijn nog steeds geldig.
Vanaf 18 april is er elke zaterdag
een gratis concert. Ook staat ons
wijd en zijd bekende Sprookjesevenement weer op de planning voor vrijdag 30 september.
Kortom veel plannen die we nog
gaan realiseren om er weer een
bruisend cultureel jaar van te
maken. We houden jullie op de
hoogte via publicaties, FaceBook
en onze site www.cultureelsim
pelveld.nl die op dit moment
nog wordt vernieuwd. Even geduld a.u.b. Natuurlijk heten we
iedereen vanaf nu weer hartelijk
welkom bij onze activiteiten in
Cultuurcentrum De Klimboom,
Dr. Ottenstraat 46, Simpelveld.

VISHANDEL
FRANS ERKENS

Voor haring met
of zonder graat
staan wij
met de carnaval
weer voor u paraat!

Zij-Actief Bocholtz
Mededelingen
• Vrijdag 4 maart om 15.00
uur Wereldgebedsdag te Wittem. Enkele Leden van ZijActief
Heuvelland hebben samen met
Alice Frijns-Stassen de handen
in elkaar geslagen om de wereldgebedsdag te vieren. De viering
komt van Engeland, Wales en
Noord Ierland. Thema Gods Lofte. Na de viering is er een gezellige nazit. Bij interesse aanmelden
bij Gerda Bastin vóór donderdag
2 maart. Tel 045-5443347 (dit
ivm vervoer).
• Jaarvergadering 2021 is op don-

ingezonden-1
Uitkijkpunt DE HULS.
Zoals in de laatste uitgaven van
D’r Troebadoer te lezen was zijn
veel menden het niet eens met
een horeca vestiging en een totale vernietiging van het laatste
waardevolle stukje HULS.
De geplaatste en emotionele
berichtgeving met betrekking
tot het “UITKIJKPUNT DE
HULS” is duidelijk voor alle
bewoners van Bocholtz en
Simpelveld en de wethouders en
raadsleden.
Beste wethouders en raadsleden.
Jullie hebben het luisteren naar
de bewoners hoog in het vaandel
staan. Doe dit dan ook en geef
gehoor aan de geplaatste oproepen in de Troebadoers.
Louis Vliex oud raadslid en
secretaris Stichting voor behoud
van Milieu en Landschap
in Simpelveld/Bocholtz.

derdag 10 maart om 19.00 uur.
Aansluitend aan deze vergadering volgt er een verrassing. Meer
info volgt er zo spoedig mogelijk
in jullie brievenbus.
• Dagen voor allengaanden op
maandag 28 maart in Klimmen
door ZijActief Limburg. Locatie: zaal Keulen, schoolstraat 3 te
Klimmen. Aanmelden vóór vrijdag 25 februari bij Gerda Bastin
045-5443347. Kosten voor ZijActief leden € 22,50 en niet leden
€ 25,00. Overmaken op rekening
NL58RABO0107912384 tnv ZijActief Bocholtz. Vergeet niet te
vermelden je naam én dagen
voor alleengaanden.

ROË (jeël) JRUNG
Carnavalsparty
VAALS - De carnaval staat voor
de deur en we hebben er lang
op moeten wachten.. Maar we
mogen weer. Vandaar dat er dit
jaar gewoon een carnavalsparty
georganiseerd wordt. Niet grootschalig, maar knus en gezellig
in de kantine van Rood Groen
LVC’01 en met een schappelijke
bierprijs van € 2,00. Sinds er
bekend werd dat er versoepelingen gingen plaatsvinden is
er gewerkt aan een verrassend

85-jarige deelneemster
slaagt voor computercursus
Klik & Tik
SIMPELVELD - Mevrouw Annie
Smeets-Knops - 85 jaar - is de
eerste deelneemster van Klik &
Tik in Simpelveld die deze computercursus heeft afgerond. Ze is
geslaagd voor alle vijf modules in
digivaardigheid. Zo zie je maar...
je bent nooit te oud om te leren!
Hartelijk gefeliciteerd mevrouw
Smeets-Knops namens de medewerkers en vrijwilligers van
Bibliotheek Kerkrade e.o.
• Maandag 11 april om 19.00 uur
de paasviering. Meer info volgt.
• Dinsdag 12 april bloemschikken bij ‘Uniek van Bente’, Waalbroek 5 te Simpelveld. Meer
info over deze Paasworkshop
bij Yvonne Huppertz. Telefoon
06-12549188.
programma en dat is gelukt. Op
carnavalsvrijdag 25 februari presenteren we een spetterend ROË
(jeël) JRUNG-programma met
Sven ohne Girls, Los Cannonos,
Paul May en DJ Jens. Ook CV
de Grensülle Vols met prins Tim
I en Wies Jrung met prins Markus I zullen deze avond aanwezig
zijn. Paul May zal zijn buut ‘Der
kleinste Karnevalverein der Welt,
der hauve Jeck’ doen. De avond
begint om 20.11 uur en de entree
is € 3,50. De deuren gaan open
om 19.30 uur. Meer info is te
vinden op https://bit.ly/3rThdiI.

Troebadoer volgende
week gewoon op de
dinsdag
SIMPELVELD - Volgende week komt

de Troebadoer gewoon weer op
de dinsdag uit, wellicht dat enkele bezorgers op de woensdag bezorgen. Dit allemaal vanwege de
beperkte carnavalsactiviteiten.
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Nog een aantal interessante
feiten over 2021:
‘Overnachten’ is een van de meest
populaire onderdelen op visitzuidlimburg.nl. Het totale aantal
bekeken pagina’s is hier gestegen
met 73% en de paginaweergaven
van bij Visit Zuid-Limburg aangesloten accommodaties stegen
met 70% naar 1 miljoen;
Uit het hoge aantal bezoeken
op de ‘Take-away-wandelingen’pagina bleek de grote interesse in
deze vorm van wandelen tijdens
de lockdowns;
De pagina met fietsoplaadpunten in Zuid-Limburg is goed gevonden; Het aantal consumenten-nieuwsbrief inschrijvingen
via de website, is in het afgelopen
jaar organisch gestegen met 44%.
Dat onze online nieuwsbrief vervolgens goed is gelezen door deze
nieuwe Zuid-Limburg geïnteresseerden, blijkt onder andere uit
het feit dat de kliks naar visitzuidlimburg.nl uit deze mailings
met 37% stegen.
Toekomst
Waar in 2020 door corona veel
verkeer op zoek was naar ‘vakantie in eigen land’, ging in
2021 ook weer de aandacht uit
naar vakanties in het buitenland.
Daarom stak Visit Zuid-Limburg
in 2021 veel energie in het bereiken van ‘nieuwe’ Zuid-Limburg
geïnteresseerden. In 2022 gaat de
organisatie zich richten op het
behouden van deze doelgroepen
en juist daar haar focus op leggen
in haar marketingcampagnes.
Hoofdzakelijk door in te spelen
op trends & ontwikkelingen en
in te zetten op het verhogen van
video en reels op social media.
Maar ook door resultaten te analyseren om vervolgens de website
te kunnen verbeteren. In 2022
staan onder meer de optimalisatie van routes en digitale toegankelijkheid op het programma.

Uit het leven van wethouder Gulpen,
deel 13 - Afval en milieu
SIMPELVELD - Steeds succesvoller

zijn wij als burgers met het scheiden van ons “afval”. Hierdoor
dragen wij goed bij aan de circulaire economie. Best een moeilijk
woord, waarmee bedoeld wordt
dat ons afval geen afval meer is,
maar grondstof voor hergebruik.
Stoffen die hergebruikt worden
le-veren geld op. Wat zou het fijn
zijn als ál ons afval geld opleverde... Maar zo ver zijn we nog niet.
We leveren steeds minder afval
aan, onder meer omdat we ons
afval goed scheiden. Als we minder afval aanbieden, besparen
we op het ledigingstarief. Onze
variabele kosten worden lager.
Dat heeft ook een keerzijde. De
gemeente krijgt dan minder geld
van u als burger. De vaste kosten
van de inzameling blijven ech-

ter bestaan en moeten verhoogd
worden naarmate er minder geld
ontvangen wordt voor het variabele deel.
Dit is een dilemma dat pas is
op te lossen als we geen afval
meer aanbieden. Al het afval is
dan grondstof geworden en kan
worden hergebruikt. Daarvoor
hebben we nog een lange weg te
gaan, maar eerlijk is eerlijk: we
zijn al een heel eind in de goede
richting. Simpelveld is heel goed
in het scheiden van afval en
scoort ook goed bij het inzamelen van plastic, glas en pa-pier.
Simpelveld ontlast hierdoor het
milieu.
Ook op andere manieren draagt
Simpelveld goed bij aan het milieu. Binnen Parkstad zijn wij
koploper in het Zonnepanelen-

3
project. Naar verhouding liggen
in de gemeente Simpelveld de
meeste zonnepanelen. Samen
met Heerlen en Kerkrade kijken
we ook naar windenergie. Niet
dat wij zo blij worden van al die
wenkende windmolens, maar we
moeten nu iets doen om een leefbare wereld achter te laten voor
onze kinderen en kleinkinderen.
We onderzoeken de kansen juist
om een goede afweging te kunnen maken. We beseffen ook
dat overlast gecompenseerd kan
worden als men mag delen in de
opbrengst.
Leefbaar Simpelveld wil het afvalbeleid voortzetten en zoekt
naar mogelijkheden voor een
leefbare wereld in de nabije toekomst. Duurzaam verbinden is
dan ook ons motto voor de komende 4 jaar.
Tot de volgende keer,
groet Thijs Gulpen
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Tel. 045-5442480 / 06-50268841
Puntelstraat 32a - Simpelveld
www.ronwinthagen.nl

Zij-Actief Heuvelland
Wereldgebedsdag 2022
ZijActief kring Heuvelland viert
ieder jaar indien mogelijk samen
met een groep vrouwen uit de
protestantse kerk in het Heuvelland deze Wereldgebedsdag op
een bijzondere manier.

Zij-Actief Simpelveld
• Jaarvergadering woensdag 16
maart in de Rode Beuk, we beginnen om 19.00 uur onder het
genot van een kop koffie en iets
lekkers.
• Dagen voor alleengaanden in
Klimmen op maandag 28 maart.
Progamma
9.30 uur inloop met koffie/thee
en vlaai
10.00 uur welkom
10.10 uur meditatieve viering
11.00 uur positieve gezondheid
12.15 uur lunch
13.30 uur je brein in beweging
Door ritme en muziek worden
op een vrolijke manier beweging, spraak en geheugenfuncties gestimuleerd.
14.30 uur drankje
14.45 uur vervolg brein in
beweging
16.45 uur afsluiting
Aanmelding voor 4 maart bij Lea
Lennartz 045-5443102. Kosten
voor leden € 22.50 niet leden €
25.00. Graag willen we u vragen
om de jaarlijkse contributie
Van € 26.00 over te maken op
rek.nr. NL17 RABO0174589711
Voor 1 maart onder vermelding
contributie 2022 en uw naam.
Alvast bedankt

Gedurende 24 uur zal ergens
in de wereld een gebedsbijeenkomst plaatsvinden, waarin
vrouwen voelen dat ze deel zijn
van de hele wereld. Mensen voelen dat ze hun hoop en zorgen,
hun vreugde en verdriet, hun
mogelijkheden en problemen
wereldwijd met elkaar kunnen
delen. Een keten van gebed gaat
over de hele wereld.
Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in
de Stille Oceaan, dan worden
daar al de eerste diensten gehouden. Uur na uur ontwaken
weer andere volkeren en breekt
voor hen de dag aan. Als het bij
ons avond is, begint in Noord-,
Midden- en Zuid-Amerika de
Wereldgebedsdag.
Wereldgebedsdag
inspireert
ons ieder jaar weer om gaven
en talenten in dienst van elkaar
en de samenleving te stellen en
heeft hopelijk invloed op onszelf en andere mensen in onze
omgeving.

Wereldgebedsdag laat ons voelen
dat we solidair zijn met vrouwen over de hele wereld. Ieder
jaar wordt de viering voorbereid door vrouwen uit een ander land. Dit jaar waren het de
vrouwen uit Engeland, Wales
en Noord-Ierland die de aanzet
voor de vering maakten.
Wij volgen hen graag en wij hebben als thema gekozen: OMZIEN
NAAR ELKAAR.
In onze ZijActief kring wordt al
zeker meer dan 30 jaar deelgenomen aan de jaarlijkse viering van
Wereldgebedsdag. In Nederland
zijn meer dan 500 plaatselijke
werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan
het werk van Wereldgebedsdag.
Dit jaar, 2022, proberen we ondanks de naweeën van corona
samen te komen op 4 maart om
15.00 uur in de rectoraatskerk
te Wittem. U bent van harte
welkom!!

SC HOENMAKERIJ

UW TRAP een pronkstuk
in hout, laminaat of PVC.
www.ecotraprenovatie.nl
Levenslange garantie!
Nuth - 045 - 511 34 69

PVC, LAMINAAT,
PARKET, ECO-KURK
Topkwaliteit
Actie: laminaat € 14,95
Ook leg-het-zelf vloeren
www.ecoplanken.nl
Nuth – 045 - 511 34 69

Daken en tuinen

Voor alle dakreparaties, ook
onderhoud, schoorsteenveger
en dakgootreinigen. Voor al
uw tuinonderhoud, bomen,
snoeien, bestrating en
grondverzet. Kijk op onze
website voor meer informatie,
bellen kan natuurlijk ook
06 - 30 23 36 21
allroundserviceterlinde.nl

SINDS 1943

Gun schoenen een 2e ronde,
weggooien is zonde!

Dorpstraat 18 | Simpelveld | T 06 8330 1800
www.schoenmakerijschijns.nl
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Cabaretvoorstelling ’t Betste is d’r vanaaf
gaat weer van start!
SIMPELVELD - We gaan het weer

eens proberen. Na 2 jaar in de
wacht te hebben gestaan hopen
we nu eindelijk onze voorstellingen te kunnen gaan afwerken....
EN WE HEBBEN ER ZIN IN !!
We hadden al 2 voorstellingen
gepland staan voor vrijdag 18 en
zaterdag 19 maart en daar komen nu in overleg met de Klimboom nog 2 voorstellingen bij
op vrijdag 8 en zaterdag 9 april.
Aanvang van al deze voorstellingen is 20.00 uur.
Voor de mensen die al kaartjes
gekocht hebben voor de afgelaste
voorstellingen van december en
januari geldt het volgende :
• Entreekaartjes van 10 december zijn geldig voor de voorstelling van 18 maart

•E
 ntreekaartjes van 11 december zijn geldig voor de voorstelling van 19 maart
•E
 ntreekaartjes van 28 januari
zijn geldig voor de voorstelling
van 8 april
•E
 ntreekaartjes van 29 januari
zijn geldig voor de voorstelling
van 9 april
Mochten er onverhoopt mensen
zijn die toch niet aanwezig kunnen zijn op de dag van hun entreekaartje, gelieve dan even contact op te nemen via l.vliegen@
ziggo.nl of anders 06-29249576.
De voorstelling van 19 maart is
reeds uitverkocht, voor de andere avonden zijn nog kaarten
verkrijgbaar!

Duo boterhamvlees
Pastei / kleine grilworst

100 gr. €

150
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Onze
aanbiedingen:
t/m
zaterdag a.s.
weekaanbiedingen
VERS VLEES:

€ 11.11
per kilo € 13.11
per kilo € 13.11

Varkenspoulet
Runderpoulet
Shoarma en/of gyros

per kilo

VLEESWAREN:

€ 1.11
100 gram € 1.11
100 gram € 2.11
per stuk € 5.11

Paprika hamworst
Berliner
Hooligan spekjes
Goliath

100 gram

DIVERSEN:

Borrel garnituur hapjes
(kaasblokjes, cervelaat en gehaktballetjes)
Kant en klaar

Zuurvlees
per kilo

€ 16.11

Koude schotel
per kilo

€ 11.11

Goulash
per kilo

€ 16.11

100 gram

€ 2.11

Kippilav
per kilo

€ 16.11

Van dinsdag t/m vrijdag hebben wij
pauze van 12.30 tot 13.30 uur

De week na carnaval is onze winkel gesloten!
Min. Ruijsstraat 8 6351 CK Bocholtz Tel. 045 - 544 14 38
info@vaessen-partyservice.nl www.vaessen-partyservice.nl

Nieuws van cv Woeesj-joepe:
vasteloavend 2022
SIMPELVELD - Lang leek het erop

dat wij ook dit jaar de vasteloavend aan onze neus voorbij
moesten laten gaan! Totdat een
aantal weken geleden de eerste
tekenen van hoop ontstonden
dat er toch iets moois in het verschiet lag. En deze hoop is werkelijkheid geworden! Door de
versoepelingen krijgen wij de
mogelijkheid geboden om komend weekend drie dagen lang
carnaval in optima forma kunnen vieren, met uiteraard een
spectaculair programma dat er
als volgt uitziet:

Vrijdag 25 februari 2022
Om 20.11 uur wordt BijMaxime
het startschot gegeven voor het
traditionele Auw Wiever/Auw
Mentjesbal, na een afwezigheid
van twee jaar. De Auw Wiever
van de Woeësj-joepe hopen weer
vele auw wiever en auw mentjes
te mogen begroeten. Het demasqué vindt om 00.00 uur plaats in
Oud Zumpelveld, waar we dan
eindelijk komen te weten wie
er al die uren achter de maskers
verscholen zaten.

Zaterdag 26 februari
Op de carnavalszaterdag wordt
er gestart met een middag voor
de Simpelveldse jeugd. Deze
wordt vanaf 14.11 uur gehouden
in jeugdcentrum de Toekomst
staat bol val leuke activiteiten,
zoals een heus springkussen. De
jeugdmiddag wordt georganiseerd door het jeugdcomité van
de Woeësj-joepe.
In de avonduren zijn er zowel in
Oud Zumpelveld als BijMaxime
DJ’s aanwezig, om na afwezigheid van twee jaar het carnavalsgevoel weer te laten herleven bij
de aanwezige carnavalisten.
Zondag 27 februari
Deze dag begint voor de leden
van de Woeësj-joepe al vroeg,
want om 11.33 uur wordt in
Oud Zumpelveld gestart met een
gezamenlijke brunch, waarna de
jubilarissen van zowel 2021 als
2022 worden gehuldigd en in het
zonnetje worden gezet.
In de middag- en avonduren
zijn er in BijMaxime als Oud
Zumpelveld weer dj’s aanwezig,
die net als de voorgaande dagen
weer zorgen voor een geweldige
‘stimmung’.

Na twee jaar afwezigheid verheugen wij ons enorm op de komende carnavalsdagen en hopen
op een grote opkomst, zodat we
er een grandioos feest van kunnen maken. Ons motto “VIER
MOAGE WER BELEAVE WIE
SJUN VASTELOAVEND IS IN
OS LEAVE” komt op de valreep
dan toch nog volledig tot zijn
recht en zullen dit als vereniging
ook al die dagen zeker gaan uitstralen. Tot komend weekend!!
ZUMPELVELD ALAAF!!

Guido Kokkelkoren,
2 x 11 jaar lid Prinse-road
Zumpelveld
In het jaar dat op de valreep
alsnog een aantal mooie carnavalsdagen in het verschiet liggen,
willen wij graag stilstaan bij onze
jubilaris van het jaar 2022. Guido Kokkelkoren viert namelijk
zijn 2 x 11 jarig jubileum in onze
vereniging.
Guido werd in het millenniumjaar 2000 uitgeroepen tot Guido
I als heerser van het Woeësj-joeperijk. Een grote droom kwam in
vervulling, zeker omdat hij in de
jaren daarvoor al aan het grote
werk had mogen proeven als
hofnar van menig prins.
Na zijn regeringsjaar trad hij toe
tot de gelederen van d’r Prinse-

road, waar hij tot op heden deel
uitmaakt van de programmacommissie en de laatste jaren
een aantal prachtige sjlagers
voor onze vereniging heeft geschreven. Ook is hij één van de
grondleggers van het huidge
sponsorplan. Een zeer gewaardeerd en betrokken lid dus! Vanwege het niet door kunnen gaan
van de Galabal hebben we Guido
nog niet in het zonnetje kunnen
zetten, maar dat gaat zeker nog
gebeuren!
Guido, namens bestuur en leden
van harte gefeliciteerd en op naar
de 3 x 11 jaar!
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Toerisme en Economie
Toerisme en recreatie is een van
de speerpunten uit de strategische visie. Er zijn een aantal ontwikkelingen mede op initiatief
van BurgerBelangen in gang gezet zoals de herinrichting IDOP
Bocholtz,
Stationsomgeving
(IBA project), de Leisure Lane
(IBA project) en Uitzichtpunt
Huls. Dit zijn wezenlijke projecten die in de komende periode
verder uitgewerkt worden.
Door deze projecten zal ook het
kleinschalig ondernemerschap
versterkt worden naast de aantrekkingskracht die mogelijk zal
leiden tot het aantrekken van
nieuwe ondernemers. Burgerbelangen is van mening dat dit cruciale ontwikkelingen zijn voor
het verder bevorderen van het

toerisme en economie in onze
gemeente en steunt deze volop.
De toenemende winkel leegstand
in de centra van de kernen baart
ons echter zorgen. Wij verwachten ook hier een prominentere
rol van de gemeente. Wij zijn
voorstander van het instellen van
een stimuleringsfonds voor startende ondernemers dat hierin
een aanjaagfunctie kan vervullen
om deze leegstand te voorkomen.

Mobiliteit
Goed openbaar vervoer vinden
wij van groot belang en zal een
constant aandachtspunt zijn in
komende periode.
Naast een goede infrastructuur
en wegennet binnen onze gemeente is de bereikbaarheid van
onze kernen belangrijk. Voor de
onderhoud van het wegennet is
er extra budget beschikbaar gesteld om in de komende jaren
een inhaalslag te realiseren.

Waardebon voor een
gratis heat karten t.w.v. e 17,Maak een afspraak voor een sterreparatie of ruitvervanging
bij Autotaalglas Kerkrade of Maastricht.
Dan ontvang je een waardebon van e 17,voor een gratis heat karten bij Powerarea Lemiers

Autotaalglas Kerkrade | Wiebachstraat 3D | 6466 NG Kerkrade | 045 - 5620227 | au.nl/kerkrade

Wij van mening dat er een goede
afstemming van werkzaamheden
aan wegen en straten bij reconstructies moet zijn. Inzet, goede
planning en afstemming door de
gemeente is hierbij een vereiste
om de verkeershinder en overlast zoveel mogelijk te beperken
waarbij ook de inbreng van omwonenden dient te worden meegenomen. Momenteel wordt het
wegenbeheersplan 2022-2032
opgesteld. Hierin is onder andere
het “30 km zone mits principe”
een aandachtspunt. De besluitvorming hierover zal medio 2022
plaatsvinden. BurgerBelangen is
voorstander om deze 30km zones op zoveel mogelijk wegen in
te richten.

Openbaar groen
Sinds geruime tijd blijkt uit het
burgeronderzoek Parkstad dat de
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inrichting en het onderhoud van
het Openbaar groen te wensen
overlaat en leidt tot ontevredenheid van onze burgers.
Om er voor te zorgen dat de kernen meer uitnodigend worden
en daarmee leiden tot meer tevredenheid zijn wij van mening
dat er structureel meer aandacht
nodig is voor het openbaar
groen. Wij vinden dat er in de
openbare ruimte meer dan tot
nu toe gebruik gemaakt moet
worden van bloeiende planten.
Dit past beter in de groene gemeente die we willen zijn en
zorgt voor een betere uitstraling
In dit kader is op initiatief van
BurgerBelangen een motie aangenomen die extra structureel
budget vrijmaakt voor een betere
groen inrichting- en onderhoud.
Volgende week deel 4: Sport en
Cultuur, Welzijn en zorg

8
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Mag ik me
aan u voorstellen?
Deborah Honings
nr. 3 van Lijst 5 SAMEN1
Mijn naam is Deborah Honings,
38 jaar jong en geboren en getogen in het mooie Bocholtz. Ik
ben verliefd en ik heb zelf geen
kinderen, maar wel super lieve
nichtjes en neefjes. In mijn vrije
tijd wandel en voetbal ik graag,
zoek ik de gezelligheid op in de
kroeg, houd ik van koken en lekker eten samen met vrienden en
familie.
Ik ben bestuurssecretaris van
onze partij en samen met mijn
vader Robert Honings zittend
raadslid van onze fractie Samen
1 in de Simpelveldse gemeenteraad. Mijn passie ligt op het beleidsterrein sociaal domein. Op
18-jarige leeftijd ben ik politiek
actief geworden als (ook) secretaris van JNL (Jongeren Nieuw
Limburg) en heb toen de smaak
te pakken gekregen. Echter door
omstandigheden ben ik op mijn
21ste levensjaar in 2006 hier mee
gestopt en vanaf 2015 weer actief
gaan deelnemen als commissielid van de toenmalige eenmansfractie Honings. Ik was meteen
weer zeer gemotiveerd.
In 2017 heb ik samen met mijn
vader Robert Honings en Kevin Bremen de politieke partij
Samen1 opgericht en tijdens de

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
Deborah Honings
verkiezingen van 2018 hebben
we direct 2 raadszetels binnengehaald waarvan ik er dus eentje
bezet.
Ik ben GEEN “stond erbij en
keek ernaar” type, maar houd
van aanpakken en de handen uit
de mouwen mentaliteit is mij op
het lijf geschreven. Daarnaast
denk ik niet in beperkingen,
maar in oplossingen. Dit zijn
ook de redenen dat ik me dit jaar
wederom verkiesbaar stel.
Ik zet me, samen met onze partij
Samen1, in om in onze gemeente
Simpelveld beter te luisteren naar
de stem en wensen van de inwoners en hun meer bij de politieke
besluitvorming te betrekken.
Mijn lijfspreuk is : “Wacht veranderingen niet af, veroorzaak
ze zelf!”

Samen1huis Simpelveld is open
SIMPELVELD - Samen1 Simpel-

veld kunt u nu elke vrijdag en
zaterdag bezoeken in het Samen1Huis. Dit is gelegen op de
hoek Kloosterplein-Marktstraat
in het pand van het vroegere café
Frijns. U kunt er terecht om nadere info te krijgen over de politieke partij Samen1 die als lijst
5 deelneemt aan de komende
gemeenteraadsverkiezingen.
U kunt hier ook kennismaken
met een aantal kandidaten van

de 50 van lijst 5.
U ontvangt er o.a. een Samen1folder en een leuke verrassing.
De koffie of thee staat voor u
klaar. U kunt hier terecht met
alle vragen over de komende verkiezingen en over gemeentelijk
beleid. Samen1 verbindt!
Bezoek ons huis tijdens de komende vrijdagen tussen 9.30 uur
en 12.30 uur of op de zaterdagen
tussen 10.00 uur en 14.00 uur

• volledige gebitsprothese
op implantaten
• reparaties en passend maken
van bestaande prothese
• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

045 - 5440873
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

D
E
HENK THEVISSEN
E
R
Carnavalszaterdag
E
geopend tot 15.30u
N
K
Maandag en dinsdag
A
Gesloten!
P
P
E 045-5444030
R Kloosterstraat 19 - Simpelveld

Boerderijwinkel De Nieuwe Leenhof
Aretsweg 1 - 6351 JX Bocholtz
tel. 045-5441464 - mail b.kicken@hetnet.nl

Openingstijden:

Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

13.00u - 18.00u
13.00u - 18.00u
13.00u - 18.00u
10.00u - 18.00u
10.00u - 17.00u

Vergeet ons niet te liken op Facebook # Boerderijwinkel De Nieuwe Leenhof
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Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld
Telefoon: 045 544 83 83 | www.simpelveld.nl
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Informatie
2022

Wachtdienst openbare werken
(spoed buiten kantooruren) tel: 06‐53503129

week 8

Alleen op afspraak!

In het gemeentehuis kunt u alleen op afspraak terecht. Er is geen vrije inloop.
Op werkdagen kunt u bellen om een afspraak te maken: 045-544 83 83.

Terugblik collegeagenda 2018-2022
Het einde van de lopende collegeperiode na‐
dert. Voor ons college het moment terug te
kijken op de afgelopen 4 jaar en de stand van
zaken op te maken aangaande de initiatieven
en actiepunten uit onze Collegeagenda 20182022. Vandaag schenken we daarbij aandacht
aan de opgave die we ons hebben gesteld
met betrekking tot het thema wonen en de
woonomgeving.

Woningmarkt

Dat de huidige woningmarkt onder druk staat
horen we bijna dagelijks. Dat een oplos‐
sing voor deze overspannen woningmarkt
noodzakelijk is spreekt voor zich. Binnen
het samenwerkingsverband van de regio
Parkstad en daarmee dus ook voor onze
gemeente, wordt dan ook hard gewerkt om
iedereen een geschikte en passende woning
te kunnen aanbieden. Een veilige, duurzame
en groene omgeving maakt voor velen die
woning dan ook echt een thuis. En een thuis
voor iedereen is waar niet alleen de afgelo‐
pen jaren, maar ook de komende jaren onze
focus op is gericht.
Door middel van de beleidsregel ‘ruim baan

voor goede woningbouwplannen’ kunnen we
zorgen dat de juiste woningen, voor de juiste
doelgroep, op de juiste locatie worden ge‐
realiseerd. Dat betekent dat niet alleen be‐
staande woningen zullen worden aangepast
(o.a. energiezuinig en duurzaam), maar dat
ook gekeken wordt naar sloop en nieuwbouw
van woningen en her‐invulling van leegstaand
vastgoed.
Naast deze ontwikkeling blijft ook de
komende jaren vanuit de Rijksoverheid de
verplichting bestaan om statushouders (asiel‐
zoekers met verblijfsvergunning) die deel
gaan uitmaken van de Nederlandse samen‐
leving, ook in onze gemeente een thuis te
bieden. Hierbij luidt ons streven om gezinnen
te huisvesten waardoor het beslag op be‐
schikbare woningen binnen onze gemeente
zo gering mogelijk is. In aantallen betekent
dit dat wij voor het jaar 2021 de verplichting
kregen opgelegd om 17 statushouders te
huisvesten. Allemaal hebben zij een thuis
gevonden verdeeld over 5 woningen. Dit jaar
moeten wij in de 1e helft 7 statushouders
huisvesten waarbij net als voorgaande jaren
zoveel als mogelijk wordt ingestoken op de

huisvesting van gezinnen. Samen met de wo‐
ningcorporaties Krijtland Wonen en Wonen
Limburg geven we invulling aan die verplichte
huisvesting.

Sloop - nieuwbouw

Een mooi (school!) voorbeeld van sloop –
nieuwbouw is de realisatie van het appar‐
tementencomplex ‘De Jozefsjoël’ aan de
Kloosterstraat. Het voormalige schoolgebouw
bleek niet geschikt om te transformeren tot
appartementencomplex waardoor sloop de
enige optie bleek. Daarbij is steeds in goed
overleg met de initiatiefnemer gekeken naar
de sfeer en uitstraling van het voormalige
schoolgebouw. Het resultaat is dan ook dat
de gevel van het appartementencomplex ge‐
legen aan de Kloosterstraat meer dan alleen
een knipoog is naar het voormalige schoolge‐
bouw. De 21 appartementen geven invulling
aan duurzaamheid en energiezuinigheid,
maar zijn ook op het gebied van ‘groen’ met
recht een voorbeeldproject voor toekomstige
ontwikkelingen.
Een woningbouwontwikkeling die sterke
raakvlakken heeft met dit gerealiseerde
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appartementencomplex is gelegen aan de
Markt in Simpelveld: het pand van de huidige
bouwmaterialenhandel. De plannen zijn in
ontwikkeling om op deze locatie levensloop‐
bestendige appartementen te realiseren.
Met deze zogenaamde ‘inbreiding’ wordt
invulling gegeven aan de behoefte om in de
nabijheid van de dagdagelijkse voorzieningen
te kunnen wonen.
Voor de nabije toekomst zal de komende
jaren het beeld van de Schilterstraat in Sim‐
pelveld en een gedeelte van de Julianastraat
in Bocholtz drastisch wijzigen, mede dankzij
de samenwerking met woningcorporatie
Krijtland Wonen. In de Schilterstraat zullen
de bestaande corporatiewoningen worden
vervangen door nieuwe, energiezuinige huur‐
woningen waarbij tegelijkertijd ook de open‐
bare ruimte een metamorfose zal ondergaan.
Er ontstaat veel meer ruimte voor groen,
waarbij ook rekening wordt gehouden met
het veranderende klimaat. Ter plaatse van
de Julianastraat zullen eveneens de be‐
staande corporatiewoningen
door nieuwbouw worden
vervangen, met nieuwe,
energiezuinige huurwo‐
ningen. Daarnaast wordt
er voor de huurwonin‐
gen aan de Baan een re‐
novatieplan opgesteld waarbij
aandacht zal zijn voor verduurzaming
van deze woningen en waarbij particuliere
eigenaren kunnen aanhaken.

Wonen en zorg

Gelet op de toenemende vergrijzing be‐
steden we ook de komende jaren speciale
aandacht voor het onderdeel wonen en zorg.

Na een kortstondige huisvestiging van de Ra‐
bobank is ‘Hoeve Overhuizen’ van eigenaar
gewisseld. Een daaropvolgende verbouwing
heeft ervoor gezorgd dat op deze locatie een
prachtige leefomgeving is gecreëerd voor
mensen met dementie. Dankzij deze ontwik‐
kelingen is voor onze ouderen in Bocholtz, na
sluiting van het bejaardenhuis, een geschikte
‘woonzorg-accommodatie’ gerealiseerd,
waarbij de mogelijkheden op deze locatie
(o.a. pluktuinen) op een fraaie wijze worden
benut.
Op de locatie van het voormalige bejaar‐
denhuis is de verwachting dat de nieuwe
eigenaar het bestaande gebouw zal transfor‐
meren naar een levensloopbestendig (huur)
appartementencomplex waarbij in eerste
aanleg gekeken wordt naar de (actievere)
senior als doelgroep.

Nieuwbouw

Het nieuwbouw woningbouwplan aan de
Groeneboord heeft door de financiële crisis
een tijd ‘’on hold’ gestaan. Dankzij het
aantrekken van de economie en daar‐
mee ook de woningmarkt, zijn de
laatste fasen van het plan in
uitvoering gegaan en
zijn de wo‐
ningen
in‐

middels opgeleverd. Dit woningbouwplan
voorziet in woningen voor diverse doelgroe‐
pen; van starters tot doorstromers. Maar ook
voor de zogenaamde ‘eigenbouwer’ is bin‐
nen dit plan ruimte gecreëerd om zijn/haar
gedroomde thuis waar te kunnen maken.
In de laatste fase is zeer recent ‐ binnen het
project IDOP ‐ de openbare ruimte verbon‐
den met het getransformeerde openbare
gebied van het centrum van Bocholtz. Het
fraaie eindplaatje spreekt voor zich.
Burgemeester en Wethouders
NB. Wilt u een volledig beeld van de in 2018
opgestelde collegeagenda en de lopende
de collegeperiode 2018-2022 toegevoegde
(majeure) agendapunten kijk dan op onze
gemeentelijke website waar u onder de
rubriek ‘Laatste nieuws’ het bovenstaande
artikel aantreft met een link naar de volledige collegeagenda of stuur dan een kort
berichtje aan info@simpelveld.nl. Wij sturen
u dan graag een exemplaar van de volledige
collegeagenda toe.
Hierbij willen we benadrukken, dat de resultaten aangaande onze meer-jaren-agenda
zijn voortgekomen uit een gezamenlijke
inspanning van zowel college als gemeenteraad (het overgrote deel -ca. 90%- van de
raadsvoorstellen is unaniem door de raad
aangenomen), daarbij dankbaar
gebruik makend van de inzet en
betrokkenheid van burgers,
ondernemers, verenigingen
en tal van (maatschappelijke) organisaties.
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De nieuwe boa van gemeente Simpelveld stelt zich voor
Mijn naam is Frank, 50 jaar jong. Sinds een
paar weken ben ik werkzaam bij gemeente
Simpelveld, in de functie van Buitengewoon
opsporingsambtenaar (boa), tevens Toezicht‐
houder Awb (Algemene wet bestuursrecht)
en Alcoholwet.
De afgelopen 21 jaar ben ik werkzaam
geweest in de functie van wijkboa, binnen
een grote gemeente in Limburg. Ook heb ik
de opleiding gedaan tot buurtbemiddelaar.
Daarnaast ben ik 23 jaar lid van de vrijwillige
politie in de functie van agent. Hier vervul
ik de functie van schipper, ik controleer de
pleziervaart en ik ben politie-biker tijdens
evenementen. Tevens ben ik toezichthouder
op de Alcoholwet, (ook wel bekend als de
Drank‐ en Horecawet).
In mijn vrije tijd fiets en wandel ik graag, ik
kan erg genieten van de natuur en de kleinste
dingen die ik onderweg tegenkom.

Wat doet een boa?

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet
wat de taken en bevoegdheden van een boa
zijn. Dat wil ik hier graag toelichten.
Een boa, een Buitengewoon Opsporings‐
ambtenaar, is aangesteld door het Ministerie
van Veiligheid en Justitie, en een beëdigde
ambtenaar door de hoofdcommissaris van de
politie. Een boa is daarnaast toezichthouder
in het kader van de Algemene wet bestuurs‐
recht. Dit houdt in dat hij zowel strafrech‐
telijk als bestuursrechtelijk kan handhaven.
Kortom de boa is net als de politie belast met
de opsporing van strafbare feiten. De boa
wordt elk jaar her‐ en bijgeschoold en legt
dan ook elk jaar een examen af. Tevens is hij
getraind in het gebruik van handboeien, deze
gebruikt hij bij een aangehouden persoon om

deze veilig over te brengen naar een plaats
van verhoor.

Mijn dagelijks werk

In mijn dagelijks werk ben ik belast met o.a.
toezicht op jeugd (denk aan vandalisme),
illegale dumpingen, horeca en geluidshinder
en de alcoholwet. Tevens houd ik toezicht
op hinderlijk en gevaarlijk gestalde fietsen
en bromfietsen of foutgeparkeerde auto’s,
aanhangwagens of caravans die langer dan 3
dagen achter elkaar geparkeerd staan op de
openbare weg. We letten op loslopende en
agressieve honden, ook als de bezitter van de
hond de ontlasting van de hond niet opruimt.
Ook houden we toezicht op de verkeersveilig‐

E Portefeuilleverdeling

Waarnemend burgemeester D.W.J. Schneider:
Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding,
Handhaving Milieu en Bouw- en Woningtoezicht, Financiën,
Dienstverlening, Informatisering en Automatisering, Communicatie,
Inter‐gemeentelijke Samenwerking, Euregionale zaken
Wethouder W.J.H. Schleijpen:
Mobiliteit en Infrastructuur, Milieu en Duurzaamheid,
Wonen en Ruimtelijke kwaliteit
Wethouder M.J.J.M. Gulpen:
Personeel en Organisatie, Werk en Inkomen (Sociale Zaken),
Volksgezondheid, Maatschappelijke Ondersteuning, Ouderenzorg en Sport
Wethouder J.W.H. Hodinius:
Economie, Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs,
Cultuur en Toerisme

E

heid bij en rondom de scholen. Samen met
ouders en kinderen probeer ik te controleren
op het parkeren en het stilstaan van auto’s
rondom de scholen, zodat de kinderen veilig
van en naar school kunnen fietsen en lopen.
Het mooiste van mijn vak vind ik dat ik oplos‐
sing gericht kan denken en dingen samen
met de burger kan oplossen. Daarom is mijn
motto: ‘voor elk probleem is een oplossing.
Is er geen oplossing, dan is er ook geen
probleem’. Heeft u vragen, dan kunt u mij
altijd benaderen. U kunt me bereiken via het
telefoonnummer 045‐5448383.

Afspraak maken B&W

Heeft u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan
vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers.
Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.
Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact
opnemen met het bestuurssecretariaat.

Dat kan telefonisch via 045 - 544 83 01 of via e‐mail: bestuur@simpelveld.nl
‐ u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken
aan te geven;
‐ om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste
instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
‐ na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid
aan de orde is.
Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.
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Met de klas op excursie in Bocholtz
Al driekwart jaar wordt er hard gewerkt aan
het verfraaien van de kern Bocholtz. Al die
tijd hebben veel schoolkinderen met regel‐
maat hun route van huis naar school moeten
aanpassen omdat de weg was opengebroken.
De afgelopen week mochten ze met de hele
klas op excursie om te gaan kijken wat al die
bouwkranen en vrachtwagens in hun dorp
aan het doen zijn. En ze kregen een blinde
hoektraining om te weten welke gevaren er
in het verkeer zijn.
Bij de aanbesteding van het werk in Bocholtz,
heeft gemeente Simpelveld aannemers
uitgedaagd om naast het werk zelf ook
aandacht te geven aan de omgeving waarin
ze werken. BLM wegenbouw is met het idee
gekomen om de leerlingen van Basisschool
Bocholtz een excursie aan te bieden naar de
‘bouwplaats’. Zo zien ze straks niet alleen het
fraaie eindresultaat, maar leerden ze ook wat
er vooral onder de grond allemaal bij komt
kijken om een wijk in te richten. Wethouder
Wiel Schleijpen: “Bijna alles wat de aanne‐
mer aan de weg doet, heeft te maken met
water. Het meest voor de hand liggend zijn
de rioolbuizen. Daarin wordt het vuile water
verzameld. En ja, daar gaat
ook poep doorheen! Maar
daarnaast leggen we een
buis voor ‘schoon’ regenwa‐
ter. BLM kon daar veel over
vertellen en nu de kinderen
weten waar ze moeten
kijken, zien dat regenwater
straks ook terug in de kern
Bocholtz.”
Tijdens de rondleiding
konden de kinderen kennis
maken met tal van vakmen‐
sen die aan het werk waren,
van de stratenmaker tot de
walsmachinist. BLM en RA
Infra vertelden van alles

over die beroepen. Ze komen ook terug op
twee kleurplaten waarmee alle leerlingen
mee konden doen aan een kleurwedstrijd.
De mooiste kleurplaten zijn afgedrukt op een
groot doek dat aan het bouwhek rond de
bouwplaats komt te hangen.

Veilig door het verkeer

Dat kinderen veilig te voet of op de fiets
naar school kunnen, is heel belangrijk. De
gemeente doet er met de inrichting van de
weg alles aan om die school‐thuisroute zo
veilig mogelijk te maken. Maar leerlingen
en ouders dragen zelf ook
in belangrijke mate bij door
verkeersregels te volgen
en zich veilig te gedragen.
Wethouder Wiel Schleijpen:
“Kinderen zijn zich niet altijd
bewust van de gevaren.
Daarom combineerde BLM
de excursie met een blinde
hoektraining. De les begon
in de klas en daarna konden
de kinderen in en rond een
vrachtauto op het school‐
plein ervaren wat een chauf‐
feur wel en niet kan zien.“
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Waarnemend burgemeester Dion Schneider neemt boek
‘Hoop en wanhoop, Hoffnung und Verzweiflung’ in ontvangst
Op woensdag 9 februari jl. heeft waarne‐
mend burgemeester Dion Schneider het
boek ‘Hoop en wanhoop, Hoffnung und
Verzweiflung’ in ontvangst genomen van een
afvaardiging van het Comité 75 jaar Vrijheid
en Democratie. Dit boek is tweetalig uitgege‐
ven en is tot stand gekomen op initiatief van
het Comité 75 jaar Vrijheid en Democratie,
met medewerking van Heemkundevereni‐
ging de Bongard. Leerlingen van middelbare
scholen uit Heerlen en Aken interviewden
een groot aantal mensen die de Tweede We‐
reldoorlog en de bevrijding als kind hebben
meegemaakt aan zowel de Nederlandse als
de Duitse zijde van de grens. Het samenbren‐
gen van deze ervaringen heeft geresulteerd
in een uniek en lijvig boek. Een boek waarin
heden en verleden elkaar ontmoeten en dat
verrassend actueel is in de huidige tijd.
Het boek kost € 30,00 en kunt u bestellen
via de website van Heemkundevereniging de
Bongard: www.debongard.nl

E

Op de foto van links naar rechts: René Heltzel, Huub Grooten, Pierre Coenen
en waarnemend burgemeester Dion Schneider.

Openingstijden klantcontactcentrum

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Woensdag van 13.30 tot 19.00 uur.
U kunt alleen op afspraak in het gemeentehuis terecht. Neem eerst
telefonisch contact met ons op om een afspraak te plannen, op
werkdagen kunt u bellen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30
en 17.00 uur (op woensdag tot 19.00 uur). Op vrijdagmiddag zijn we
telefonisch niet bereikbaar. Bel voor een afspraak 045 - 544 83 83.
E

Wmo-zorgloket

Voor alle (aan)vragen over de Wmo is het Wmo-loket op werkdagen
bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer 045 - 544 83 83.
E

Belastingloket

Al uw persoonlijke belastingzaken regelt u via het digitale loket
www.BsGW.nl. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen
08.30 uur en 17.00 uur via het nummer 088 - 8 420 420 (lokaal tarief).
E

Jeugd en Gezin Simpelveld-Bocholtz

Ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar: telefoon 06 - 38 75 75 41 of
jeugdengezin@simpelveld.nl
E

Klachten en meldingen

Voor klachten over een bestuurder of medewerker of voor meldingen
over openbare ruimte kunt u bellen: 045 - 544 83 83 of u gaat naar onze
website www.simpelveld.nl en klikt op “klachten”.

E

Meldpunt overlast: voor overlast of zorgen in uw woonomgeving
Niet voor scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen maar voor
alles wat met overlast in het sociaal domein te maken heeft. Heeft u
bijvoorbeeld problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast
veroorzaken of maakt u zich zorgen over een verward persoon of de
veiligheid in uw buurt? Voor al dat soort overlastmeldingen belt u de
gemeente: 045 544 83 83 of stuur een mail naar overlast@simpelveld.nl.

Wat doet de gemeente met uw melding?

Onze telefoniste noteert en registreert uw melding en leidt deze door
naar de benodigde professionals of instantie(s). De gemeente voert indien
noodzakelijk de regie in het dossier. Uit het totaal aantal registraties
en de inhoud daarvan kan uiteindelijk de ernst van de situatie afgeleid
worden. Deze professionals zorgen voor de afhandeling van de klacht/
overlastsituatie. Daarna brengen we ook u op de hoogte van hetgeen er
met uw melding is gebeurd.

Buurtbemiddeling

De beste oplossing is natuurlijk dat u er samen, met degene die overlast
geeft, uitkomt. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten. Maar
aanspreken kan heel spannend zijn. Als u er samen niet uitkomt kunt u
misschien de buurtbemiddeling nog inschakelen.

Spoed? Bel 112

Het meldpunt overlast is geen crisisdienst! Uw meldingen worden pas op
de eerstvolgende werkdag gezien. Bij acute situaties (ook overdag) altijd
politie/112 bellen.
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Voortgang Leisure Lane

Een aantrekkelijke route voor fietsers of wan‐
delaars, waarbij je onderweg kunt genieten
van onder meer het landschap en de cultuur
in de regio. Dat is in één zin de Leisure Lane
samengevat. De route van zo’n 33 kilometer
start in Beekdaelen en loopt via Brunssum,
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf naar Simpel‐
veld. In enkele gemeenten zijn er al (online)
bijeenkomsten geweest over de Leisure
Lane. Daar zijn de plannen besproken en is
informatie opgehaald. Graag geven we u een
update over de voortgang.

Lane verder uit tot een detailontwerp.

Het bouwteam

De planning

In juli 2021 werd Heijmans Infra BV uit
Rosmalen na een Europese aanbestedings‐
procedure geselecteerd als aannemer voor
de Leisure Lane. De Provincie Limburg, de zes
deelnemende gemeenten, IBA Parkstad en
Heijmans werken nu samen in een bouw‐
team. Dat team werkt onder meer de Leisure

Het ontwerp

Het detailontwerp bestaat onder andere
uit het ontwerp van de verhardingen, de
kruispunten, inrichting van de bermen en de
fietsviaducten. Maar ook de beeldkwaliteit,
de structuur, het materiaalgebruik en de af‐
werking maken er onderdeel van uit. Tevens
wordt er een gedetailleerde kostenraming
gemaakt. Belangrijk is dat de kostenraming
past binnen het beschikbare budget.
Zoals we het nu inschatten, ziet de planning
er als volgt uit:
E
Eerste kwartaal 2022: een concreet
beeld van het detailontwerp en de
begroting zijn gereed. Hierop volgt het
uitvoeringsontwerp waarin de uitvoe‐
ringseisen zijn opgenomen, zoals de

E
E

definitieve ontwerptekeningen en de
omschrijving van het werk.
Derde kwartaal 2022: start van de werk‐
zaamheden buiten.
Eind 2023: het streven is om eind 2023
gereed te zijn.

De communicatie

Wij blijven graag met u in gesprek. Zodra het
detailontwerp gereed is, organiseren we in
de zes gemeenten (online) bijeenkomsten
waarvoor u van harte welkom bent.
Heeft u nu al vragen?
Neem dan contact op met ons via het
e‐mailadres leisurelane@prvlimburg.nl
Meer informatie vindt u ook op de website
www.leisurelaneparkstad.nl

Gemeentehuis gesloten op
maandag 28 februari en dinsdag 1 maart
Vanwege de krokusvakantie is het gemeen‐
tehuis gesloten op maandag 28 februari en
dinsdag 1 maart. Woensdag 2 maart staan
wij weer voor u klaar. Als u een bezoek wilt
brengen aan het gemeentehuis kan dat al‐
leen op afspraak. U kunt ons daarvoor bellen
op 045 544 83 83.

E

Voor aangifte van geboorte of overlijden
is de ambtenaar burgerlijke stand tussen
09.00 en 10.00 uur telefonisch bereik‐
baar voor het maken van een afspraak:
06 - 29 40 89 36.

E

Bij ernstige calamiteiten die gevaar ople‐
veren en betrekking hebben op open‐
bare werken kunt u ons bellen:
06 - 53 50 31 29.

E

Hebt u ondersteuning nodig voor kin‐
deren tot 18 jaar? Dan kunt u tijdens
kantooruren bellen: 06 - 38 75 75 41.
Buiten kantoortijden kunt u in zeer
dringende situaties bellen met Crisishulp
Jeugd Zuid‐Limburg: 043 - 60 45 777.

E

Voor dringende situaties rondom volwas‐
senen kunt u tijdens kantoortijden bellen
met Impuls: 045 - 545 63 51.
Buiten kantoortijden belt u met
De Luisterlijn: 088 - 076 70 00.
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Afsluiting Markt 11-17 maart 2022
Vanaf vrijdagmiddag 11 maart tot en met
donderdagochtend 17 maart kunt u niet
parkeren op de Markt in Simpelveld. De
parkeergelegenheid achter het gemeentehuis
is wel bereikbaar.
In verband met een veilig verloop van de
Tweede Kamerverkiezingen wordt op de

Markt een tijdelijke unit geplaatst, ingericht
als stemlokaal. Hierdoor is het niet moge‐
lijk om op de Markt te parkeren. De door‐
gaande weg evenwijdig aan de Markt blijft
gewoon open en het parkeerterrein achter
het gemeentehuis is bereikbaar. Ook op het
Kloosterplein kunt u parkeren. Om verkeers‐

drukte te voorkomen vragen wij u vriendelijk
om te voet of op de fiets naar het stemlokaal
te komen.
Ondernemers in gemeente Simpelveld zijn
persoonlijk geïnformeerd.

Officiële bekendmakingen en mededelingen
E Bekendmaking besluit aanwijzing
collectieve festiviteiten carnaval
2022
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend op 15 februari 2022 te hebben
besloten om met toepassing van artikel 2.21,

lid 4 van de Verordening fysieke leefomge‐
ving alsnog en (daarmee onmiddellijk) de
carnavalsdagen aan te wijzen als collectieve
festiviteit binnen de gehele gemeente,
vanwege de opheffing van de coronalock‐
down. Tijdens de aangewezen dagen is het
horecagelegenheden toegestaan om van de

E Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

E Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers
Alarmnummer Ambulance/
Brandweer/Politie

112

In niet-levensbedreigende situaties
Brandweer

0900 09 04

Politie

0900 88 44

Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij de vol‐
gende aanvragen voor een omgevingsvergun‐
ning, waarbij de reguliere voorbereidingspro‐
cedure van toepassing is, hebben ontvangen:
E

088 811 3510

Dierenambulance

Huisartsen Oost. Z.‐Limburg (045) 577 88 44
Voor spoedgevallen na 17.00 uur
en in weekend en op feestdagen

Gemeentehuis

(045) 544 83 83

Wachtdienst openbare werken

E

Voor: Renovatie woonhuis en
slopen stallen
Locatie: Molsberg 9
te 6369 GL Simpelveld
Datum ontvangst: 8 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐006217

E

Voor: Handelen in strijd met
bestemmingsplan
Locatie: Huls 14 te 6369 EW Simpelveld
Datum ontvangst: 10 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐006727

(spoed buiten kantooruren) 06 53 50 31 29
E Overige belangrijke telefoonnummers
M. (Meld misdaad anoniem)

0800 70 00

Storingsnummers
Nationaal storingsnummer
gas en stroom

0800 90 09

Kabel (€ 0,10/min.)

0900 18 84

Water

043 3090909

Telefonische hulpdiensten
Kindertelefoon (gratis)

0800 04 32

Korrelatie (€ 0,15/min.)

0900 14 50

Sensoor (€ 0,05/min.)

0900 07 67

Veilig Thuis

0800 20 00

De Luisterlijn

088 0767 000

Voor: Herbouwen bestaande aanbouw
met functiewijziging
Locatie: Minister Ruijsstraat 66
te 6351 CL Bocholtz
Datum ontvangst: 6 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐005877

vigerende geluidsgrenswaarden af te wijken.
De volgende dagen zijn als collectieve festivi‐
teit aangewezen:
E
5 dagen met carnaval (26 t/m 28 februari
en 1 en 2 maart 2022)

E

Voor: Uitbreiding woonhuis
Locatie: Schoolstraat 51 te 6351 EH
Bocholtz
Datum ontvangst: 11 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐007149

E

Voor: Realiseren van 2 airco‐units
Locatie: St. Remigiusstraat 16 te 6369
EM Simpelveld
Datum ontvangst: 16 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐007957

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde
vergunningen kunt u in dit stadium geen
bezwaar of zienswijzen indienen. Deze
mogelijkheid bestaat pas op het moment dat
het college van burgemeester en wethouders
een beslissing op de vergunningaanvraag
heeft genomen.
Voor informatie over deze aanvragen kan
gebeld worden met de afdeling Dienstverle‐
ning, telefoon 045‐5448383.
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E Kennisgeving beschikking wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen om‐
gevingsrecht vergunning hebben verleend:
E

Voor: Kappen twee berken
Locatie: Prickart 1 te 6351 AE Bocholtz
Verzenddatum: 16 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐000518

E

Voor: Kappen Magnolia Stellata
Locatie: Kerkstraat ongenummerd
te Bocholtz
Verzenddatum: 16 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐005561

E Kennisgeving beschikking wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Simpelveld maakt bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen om‐
gevingsrecht vergunning hebben geweigerd:
E

Voor: Tuinhuis bij recreatiewoning
Locatie: Kruinweg 1b-048,
6369 TZ Simpelveld
Verzenddatum: 16 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐000791

E

Voor: Verhogen dak
Locatie: Steenberg 89, 6351 AR Bocholtz
Verzenddatum: 16 februari 2022
Dossiernummer: 2021‐026239

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de
verzenddatum gedurende zes weken ter

E Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethou‐
ders van Simpelveld maakt bekend dat zij in
het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlen‐
gen met een termijn van maximaal 6 weken:

Volg ons op
Twitter, Facebook
en Instagram

E

Voor: Vervangen dak
Locatie: Groeneboord 15
te 6351 EC Bocholtz
Verzenddatum: 18 februari 2022
Dossiernummer: 2022‐004805

De aanvraag, de beschikking en de bijbe‐
horende stukken liggen met ingang van de
verzenddatum gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de
beschikking en de bijbehorende stukken zijn
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending
daarvan bezwaar maken, door het indienen
van een bezwaarschrift bij het college van
burgemeester en wethouders van Simpel‐
veld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
inzage bij de afdeling Dienstverlening in het
gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de
beschikking en de bijbehorende stukken zijn
elke werkdag in te zien tijdens de openings‐
tijden.
Belanghebbenden kunnen op grond van
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6
weken na de datum van verzending van het
besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Het be‐
zwaarschrift dient te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.
De beschikking wordt na afloop van de be‐
zwaartermijn van kracht tenzij gedurende die
termijn bezwaar is ingesteld en een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan. De
beschikking wordt niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist. Het verzoek om

E

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
ondertekend en dient tenminste te bevat‐
ten: de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de voor‐
zieningenrechter van de rechtbank Limburg
te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roer‐
mond. Een voorlopige voorziening kan door
de voorzieningenrechter van de rechtbank
worden getroffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Van de verzoeker van een voorlopige voorzie‐
ning wordt een griffierecht geheven. U wordt
door de griffie van de rechtbank geïnfor‐
meerd over de hoogte van het griffierecht en
de wijze van betaling.
voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank
Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Voor meer informatie over de procedure en
de eventuele bijkomende kosten verwijzen
wij u naar
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor: realiseren vier appartementen
Locatie: Huls 46 te 6369 EX Simpelveld
Dossiernummer: 2021‐026118

De beslistermijn wordt verlengd in verband
met indienen aanvullende gegevens.
Door dit besluit is 29 maart 2022 de nieuwe
uiterste beslisdatum.

Bezoek ook onze website
www.simpelveld.nl
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Zumpelvelder wieëtsjafte nudige oes

same Vasteloavend
Vroenhofstraat 1 - Simpelveld

Vriedig

25-2

20.11
DJ Rick

Auw Wiever /
Auw Mennekes bal

Samstig

Kingermiddag

26-2

springkussen, drankje+zoetigheid
leuke prijsjes voor de kids (gratis)

20.11
DJ Rick
Zondig

27-2

13.11
DJ Rick

20.11
DJ Frank
Zaal

Karnaval
bal

Ginge
optsoch
party

16.11
DJ Frank

m.m.v.
diverse
artiesten

Karnavalsmoeziek
op verzoek
17.11
DJ Rick

14.11
DJ Frank
Toekomst

Karnaval
bal

28-2
1-3

Groeët

20.11
DJ Frank

Karnaval
bal

Mondig

Dinsdig

Irmstraat 23 - Simpelveld

14.11
in de
Wieëtsjaf

Schwung
& dans

In samenwerking met cv Bergbock & cv Woeësj-joepe
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Wij zijn er voor alle kernen!
Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 of 16 maart

11

12

Frans
Bodelier

13

Jur
Frijns

Grote Clubactie
SIMPELVELD - In het najaar van

2021 heeft wederom de Grote
Clubactie plaatsgevonden. Een
loterij die helpt verenigingen
en stichtingen in heel Nederland hun doelen te verwezen-

14

Rim
Schlupp

15

Robert
Bröcheler

lijken. Ook SV Simpelveld en
de jeugdafdeling SJO ESB ’19
hebben wederom hieraan deelgenomen. Spelers en leden hebben loten verkocht. 80% van de
inkomsten is voor de vereniging.
Dit jaar is een bedrag van €
1.141,20 opgehaald. Dit bedrag
zal ten goede komen aan zowel
SV Simpelveld als de SJO ESB
’19.
Het team JO9-1 van SJO ESB ’19
willen wij bij deze extra in het

zonnetje zetten. Zij hebben als
team de meeste loten verkocht.
Individueel heeft Rayan Abdel
Dayem (JO9) de meeste loten
verkocht, gevolgd door Mats
Schoonbrood (JO9) en Jip Henssen (JO10). Zij werden alle drie
verrast met een cadeaubon van
Ivo’s Sportshop.
Wij danken alle leden en spelers
voor hun inzet voor het bereiken
van dit fantastische resultaat.

1e prijs: Rayan Abdel Dayem (JO9)

team JO9-1 van SJO ESB ’19

2e prijs: Mats Schoonbrood (JO9)

3e prijs: Jip Henssen (JO10)

Rico
Smeets

Stem lijst 4
Lokaal Actief
Taizé-viering in de
Veertigdagentijd

WITTEM - Een viering in Wittem

op de late zondagmiddag, om
op een verstillende manier op
weg te gaan naar Pasen. De viering bestaat uit een traditionele
lezing voor de Veertigdagentijd,
stilte, gebed en vooral veel
Taizé-liederen.
Taizé-liederen zijn liederen
van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in
Frankrijk. Het zijn eenvoudige,
maar meditatieve liederen, in
verschillende talen, die uitnodigen tot meezingen of minstens
meeneuriën.
Tijd: de zondagen 6, 13, 20 en 27
maart en 3 en 10 april van 17:00
uur tot 17:45 uur.
De gebedsruimte, Scala, is voldoende groot om op ruime
afstand van elkaar te kunnen
zitten.
Klooster Wittem, Wittemer Allee
34, 6286 AB Wittem
www.kloosterwittem.nl
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Andrea Ernes,
CDA Lijst 2 nr 2

CDA Simpelveld-Bocholtz is klaar met de
schimmige antwoorden van het college!

Schijn van belangenverstrengeling gewekt! Windturbines komen
zeer waarschijnlijk tegen de gemeentegrens van Simpelveld!

SIMPELVELD - Trotse moeder van

twee heerlijk eigenwijze kids, gelukkige eigenaar van 2 nog veel
eigenwijzere
adoptiehondjes
en al jaren in liefde verbonden
met Léon. Door mijn vader, jawel Jo Ernes, in de politiek beland, maar eigenlijk heb ik een
hekel aan dat hele politieke gedoe. Achterkamertjespolitiek,
niet zeggen wat je denkt, een
tweede agenda hebben in plaats
van samenwerken en vooral
geen antwoord geven op duidelijke vragen en zorgen…… Nee
niet echt mijn ding. En het uwe
waarschijnlijk ook niet. Waarom
dan toch kiezen voor het CDA?
Omdat als je iets wilt veranderen
je bij jezelf moet beginnen
en de verandering moet
starten!
Open en eerlijk. Korte lijntjes naar elkaar
maar onafhankelijk
van de landelijke politiek. De verbinding
zoeken met elkaar, tussen
burgers, ondernemers, toeristen en agrariërs. Tussen cultuur,
sport en financiën. Meedenken
en kijken naar mogelijkheden
in plaats van de hakken in het
zand en strak onzinnige regeltjes
volgen.
Vanuit mijn werk als manager in
de zorg ben ik ook voor u vooral
actief op dit gebied. Betaalbare
zorg kortbij huis, wie wil dat
niet? Iedereen woont liefst zo
lang mogelijk thuis, maar de
gemeente moet wel meedenken
als hier hulp bij nodig is, iedere
situatie is uniek. Maatwerk is

SIMPELVELD - Mogelijke geluids-

Andrea Ernes
een must! En die kan echt betaalbaar zijn door samenwerken
en de verbinding zoeken met de
professionals die er verstand van
hebben.
Met jongvolwassen kinderen in huis weet ik hoe
moeilijk het voor hen
is om een betaalbare
woning te vinden
in onze gemeente.
En ook voor senioren die een ander
fijn plekje zoeken is het
bijna onmogelijk om in
hun geliefde gemeente te blijven
wonen. Hier moeten we samen
verandering in brengen!

Samen, zorgen voor elkaar!
Een gemeente waarin niemand
uit- of buitengesloten wordt, met
gelijke kansen voor iedereen.
CDA
Simpelveld-Bocholtz:
Dicht bij u, makkelijk te benaderen, helder en transparant.
Helpt u ons om met u deze plannen te verwezenlijken?
Stem dan op 14, 15 of 16
maart 100 procent lokaal, CDA
Simpelveld-Bocholtz.

Joost van Can

overlast en slagschaduw staan
ons te wachten. De informatievoorziening richting burgers en
gemeenteraad is beneden alle
peil. Het CDA is er helemaal
klaar mee! Sinds 1 december
2020 stellen Bart van Kerkvoort
en Jo Ortmans namens CDA
Simpelveld-Bocholtz vragen aan
het college over het gezamenlijk
project Windenergie ParkstadZuid. Zoals wellicht bij u bekend
is dit een gezamenlijk project van
de gemeenten Simpelveld, Heerlen en Kerkrade. Vragen worden
niet beantwoord, of afgedaan
met nietszeggende of tegenstrijdige antwoorden. Wij hebben enkele feiten voor u op een rij gezet:
1. In de eerste fase van het project werden zoekgebieden voor
windturbines gepresenteerd die
als kansrijk aangewezen waren. Bij deze presentatie werden
doodleuk locaties genoemd waar
al een gebouw stond, of waar al
zonnepanelen lagen.
2. Locaties die in fase 1 als kansarm aangewezen waren, werden
een jaar later als kansrijk uit de
hoge hoed getoverd (onder andere industrieterrein De Beitel
en het terrein van de voormalige Willem Sophia mijn in Kerkrade). In eerste instantie vielen
deze volgens het college af, omdat het de voorkeur heeft om uit
kostenoverweging de windturbines zo dicht mogelijk bij elkaar te
plaatsen.
3. Vragen over wijzingen in het
kadaster, met name in het gebied
dat als meest kansrijk wordt be-

Onderhoud
Reparaties
APK-keuring
Aircoservice

v a n p e r s o n e n a u t o ’s , b e d r i j f s w a g e n & c a m p e r s
V e r v a n g e n d v e r v o e r.

Maak zelf een afspraak!

Maak direct online (www.carxpert-joostvancan.nl)
een afspraak wanneer het u uitkomt!
Bocholtzerweg 14a
6369 TG Simpelveld
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Telefoon: 045-5444355
like ons op FB

Internet: www.carxpert-joostvancan.nl
E-mail: info@joostvancan.nl

stempeld (langs de Weiweg-Prickart), werden letterlijk als volgt
beantwoord: “Niet duidelijk is
welk grondstuk precies bedoeld
wordt omdat er geen perceelsof kadastrale gegevens zijn genoemd in uw vraag.” De vraag
op een later tijdstip met perceelnummer herhalen leverde een
bijna net zo bizar antwoord op:
“Dacht u nu werkelijk dat ik alle
perceelnummers uit mijn hoofd
ken”. Het college vindt het blijkbaar niet nodig om vragen door
te zetten naar de gemeente Heerlen, ook al gaat het hier om een
gezamenlijk project: “De vraag
die u stelt gaat over een perceel
op Heerlens grondgebied, en
daar gaan wij niet over.”
4. De mogelijke hoogte van de
turbines varieert inmiddels van
195 meter (of lager) tot 240 meter. Dat is maar liefst 55 meter
hoger dan nieuwe turbines die
enkele jaren geleden op Duits
grondgebied geplaatst zijn.
5. Vragen over mogelijke belangenverstrengeling: Het college
stond erbij en keek ernaar. “Dat
wisten wij niet, en we hebben het
niet onderzocht.”
Het CDA heeft het college erop
moeten wijzen dat bestuursleden
van Pondera (adviesbureau van
de gemeenten bij dit project) en
bestuursleden van Statkraft (de
bouwer van de turbines) samen
in de NWEA zitten (het windenergie adviesorgaan van de
overheid). Nog kwalijker is het
feit dat Pondera optrad als adviseur van de gemeente Barendrecht én als adviseur van Statkraft bij de ontwikkeling van een
windpark in de gemeente Barendrecht. Een typisch voorbeeld
van: Wij van WC-eend adviseren
WC-eend. Pondera heeft daar eieren voor zijn geld gekozen, en is
teruggetreden als adviseur. Het
CDA vindt dat bij Windenergie
Parkstad-Zuid beide partijen
op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling over zich
afroepen.
De toeristische trekpleister van
Simpelveld: Uitkijkpunt Hulsveld met uitzicht op een leger
aan windturbines van om en nabij de 200 meter hoog. College,
wees eerlijk, speel open kaart en
maak geen tegenstrijdige keuzes!
Het CDA kon niet anders dan tegen stemmen bij het Raadsvoorstel Windenergie Parkstad-Zuid!
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ingezonden-2
16 maart keuze dag
Leef luuj, beste mensen willen
jullie de komende 4 jaar richting
geven aan onze gemeente?
Zo maar een paar keuzes:
Vertrouwen in de overheid
verbeteren
Het vertrouwen in de overheid
daalt steeds verder. Geld wordt
uitgegeven zonder dat het de
bewoners wat oplevert.
De keuze?
Meer Romeinse vazen en muurschilderingen die geen toeristen
hebben getrokken.
of
Meer Kunstig spektakel of
Sprookjesstad. Activiteiten die
veel mensen plezier geven en
onze ondernemers inkomsten
opleveren.
Vertrouwen in elkaar verbeteren
De aanpak van het Covid-virus
heeft de inwoners verdeeld. De
afstand tussen de mensen is
steeds groter geworden.
De keuze?
Niets doen
of
Extra stimulans voor het verenigingsleven. Door samen dingen
te doen leer je elkaar kennen en
krijg je meer begrip voor elkaar
zonder dat je het met elkaar eens
hoeft te zijn.
Betere begeleiding eenzame
inwoners. Vrijwilligers en verenigingen zijn daarbij onmisbaar
en dienen dan ook laagdrempelig
gefaciliteerd te worden.
Tegengaan overstroming en het
klimaat & milieu
Mensen die tevergeefs vochten tegen het binnendringende water.
De keuze?
Afschuiven op andere
organisaties.
of
nu samen met de getroffenen
maatregelen nemen in goed
overleg om overstroming zo
veel mogelijk tegen te gaan. Op
langere periode termijn innovatieve maatregelen nemen die
de klimaatverandering zo veel
mogelijk tegengaat en de inwoners zo weinig mogelijk overlast
bezorgt.

inwoners en de relatief hoge
leeftijd van de inwoners zet de
zelfstandigheid van de gemeente
onder druk.
De keuze?
Weer een samenwerking met
een andere gemeente, zoals die
met Voerendaal in de soep laten
lopen.
of
daadwerkelijk openstaan om
samen te werken met andere
gemeente(n) zonder dat de inwoners invloed hoeven in te leveren.
Wonen
Het is erg moeilijk om een
nieuwe of een andere woning te
krijgen.
De keuze?
Niets doen
of
Meer levensloopbestendige
woningen (speciaal voor starters
en eindigers) Lege winkelpanden
ombouwen tot woningen
Gelijke kansen voor iedereen
De afstand tussen inwoners die
hun kansen zelf creëren en degenen die dat niet kunnen wordt
steeds groter. Dat zet de samenleving onder druk.
De keuze?
Niets doen
of
Mensen helpen om beter deel te
kunnen nemen aan de digitale samenleving. Persoonlijke
coaches aanstellen. Vrijwilligers
zijn daarbij onmisbaar en dienen
dan ook laagdrempelig gefaciliteerd te worden.
Andere uitdagingen en/of oplossingen? Laat het ons weten.
Kom vrijdag 25 februari, 4 of 11
maart tussen 9.30 en 12.30 of
zaterdag 26 februari en 5 en 12
maart tussen 10 en 14 uur naar
het Samen1huis, Marktstraat 6
(voormalig café Frijns). De koffie
staat klaar!
of stuur een mailbericht
naar jan.zwanenburg@
samen1simpelveld
Maak op 16 maart een keuze.
Stem!
Wie durft dit te zeggen?

Zelfstandige gemeente
De afname van het aantal

Jan Zwanenburg

Bejaardensoos
Bocholtz

densoos Bocholtz gaan we op
woensdag 2 maart weer beginnen met kienen.

BOCHOLTZ - Namens het bejaar-

Het bestuur

KLOOSTERSTRAAT 2 • SIMPELVELD
OOGMETING OP AFSPRAAK!  045 5440537
PAUZE TUSSEN 12.30 EN 13.30 UUR
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Friture Oranje Plein
Oranjeplein 1a, Simpelveld

Koppel
menu:

045 - 5446624

2 friet
2 frikandellen speciaal
1 bami

6,-

Openingstijden:
Ma. t/m do. 12.00 - 23.00
vr.+za. 12.00 - 02.30
zo. 12.00 - 23.00

sportnieuws

Nieuws van Sportclub’25
Toch Prins voor Bocholtz!!
In een druk bezocht clubhuis
van Sportclub’25 werd afgelopen zaterdag de prins 2022 voor
Sportclub’25 geïnstalleerd: Nico
Huntjens.
In het bocholtze is deze eerste
en kersverse prins voor de bocholtzer gemeenschap geen onbekende. Nico speelde vanaf zijn
jongste jeugd bij Sportclub’25 en
weet zich nu, na een paar jaartjes
te hebben gepauzeerd, terug te
vinden op het 2e team. In het dagelijkse leven is Nico werkzaam
in de zorg. Met deze aanwinst
kunnen de dolle dagen dan ook
zeker niet meer stuk!

Daarna werd in volle teugen
genoten van een geweldige artiestenmiddag/ avond met optredens van de Jonge va WA!?,
de Herringbiesere, ZOES, FEM,
Sven ohne Girls en als klapper
Spik en Span!In de tussentijd
verzorgde sponsor Hoogstra
Snacks de inwendige mens. Het
geheel werd muzikaal omlijst
door DJ Koll. Al met al een super
geslaagde middag na een lange
tijd van beperkingen.

kerk- & Familieberichten
WAHLWILLER
Parochie H. Cunibertus

Zondag 27 februari
H. Mis om 11.00 uur
Voor Frans Pelzer
De H. Mis wordt muzikaal
opgeluisterd door Donna Voce
Aswoensdag 2 maart
H. Mis om 19.00 uur
Voor de Parochie met uitreiking
van het askruisje
Mededelingen: uw kerkbijdrage
kunt u overmaken op
NL92 RABO 0132 204 452
t.n.v. Cunibertus parochie.
Misintenties graag 3 weken
van tevoren doorgeven via

kerkbestuur.wahlwiller@
gmail.com of aan een van
de kerkbestuursleden. Voor
pastorale zaken kunt u tot
nadere berichtgeving terecht op
telefoonnummer 043-4511243.

NIJSWILLER
Parochie St. Dionysius

Zaterdag 26 februari
19:00 uur H. Mis. Als stichting
voor Jan Noteborn. (Verj.)
Voor Etiënne Keijenberg. (Off).
Viering zal worden begeleid door
organist Ton Notermans.
As-Woensdag 2 maart
19:00 uur H. Mis met uitreiking
van askruisje.

Nieuws van WDZ
WDZietsoeng
Waal? Nit? Waal? Nit? JAAAAAA,
VIER MOAGE WER!
D’r Road va 4 hat aal oes de
kast jehoald um meugliech tse
maache dat v’r op vriedig d’r
25e fibberwaar in de kantiën os
WDZietsoeng kenne hotte. Ouwerwets, mit luuj in d’r zaal, mit
echte artieste die me live ken zië,
luuj hinger j’n tiek, an de bongs
en aal wat dier jewend zut va
vruijer. Vier bringe uuch Domm
en Dööl, Sven ohne Girls, d’r
buuttereedner Fer Kousen, Paul
& Leo, De Jonguh vah Wa, os
eeje Oud Prinsen Prinse en nog
veul mië! Komt dier och noa de
kantiën op d’r 25e? Aavank is om
19:33 oer. Carnavalisten die ziech
nog nit jans zicher zunt, kenne de
zietsoeng och online mitkieke.
Jeugdcarnaval
Begint het bij jullie ook al te kriebelen? Carnaval staat eindelijk
weer écht voor de deur, en dat
betekent dat we op zaterdag 26
februari een middag vol activi-

teiten organiseren voor onze carnavalisten in spe: van de bambini
tot en met de JO13. De middag is
volop gevuld met veel voetbal en
verschillende spellen. En na afloop kan iedereen nog eens zijn
of haar voetjes losgooien tijdens
onze heuse carnavalsdisco. Natuurlijk maken we er weer een
grote verkleedpartij van. Dus
haal je gekste, mooiste en kleurrijkste kostuum alvast uit de kast
en kom naar de club!
12:45 uur: Verzamelen
13:00 uur: S tart voetbal/
spellenprogramma
14:30 uur: Carnavalsdisco

Meubels
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor
u opvullen. Ook oud of beschadigd leer kunnen wij herstellen
alsof het weer nieuw is. Het
reinigen van uw stoffen en
leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl
06 - 82 94 47 93

Bedankt
Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme woorden en zoveel troost
na het overlijden en de uitvaart
van mijn lieve man, onze lieve pap en trotse opa

Jan Jacobs
Hartelijk dank voor uw steun en medeleven in deze
moeilijke tijd. Een speciaal woord van dank aan
de fanfare Eendracht Huls-Simpelveld voor het
opluisteren van de uitvaartmis.
Jeanny Jacobs-Luja
Kinderen en kleinkinderen
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In Memoriam

Ganeta Stommen-Stateva
Wij kregen het droevige bericht van het overlijden van
ons koorlid Ganeta Stommen-Stateva. Zij heeft haar
ziekte niet kunnen overwinnen en haar laatste wens, om
in haar vaderland Bulgarije in te slapen, ging toch nog in
vervulling.
Ook zal ze daar haar laatste rustplaats vinden. Natuurlijk kunnen we niet naar Bulgarije gaan, maar we hebben
gezorgd voor een bloemstukje aldaar, namens het koor.
Op de afgelopen repetitie, hebben wij haar herdacht
tijdens een minuut stilte. In de nog in te plannen mis voor
alle overleden leden en Sympathisanten tijdens de coronapandemie, zullen we haar natuurlijk ook gedenken.
Na een eerdere periode was zij sinds 2019 weer lid. Zij
voelde zich prettig bij het koor, waar zij zich opgenomen
voelde en waar zij graag vertoefde. Zij hield van zingen,
was zeer leergierig, altijd oplettend en heel voorkomend.
Wij wensen haar man Patrick, haar zoon Vincent en haar
verdere familie, vrienden en kennissen heel veel troost en
sterkte toe in deze zware, droevige tijd.

Bestuur, dirigenten, leden en Sympathisanten
van Zangkoor St. Joseph Bocholtz 1865

Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden
mocht zijn, delen wij u mede dat van ons
is heengegaan mijn vrouw, moeder,
schoonmoeder en onze oma

Lenie Blezer-Bosten
* 17-4-1948

= 14-2-2022

echtgenote van

Bedroefd stellen wij u ervan
in kennis dat geheel onverwachts
van ons is heengegaan
onze zorgzame vader,
schoonvader en trotse opa

Hub Leclaire
* 21-11-1939

= 15-2-2022

echtgenoot van

Annie Leclaire-Ubachs =

Jan Blezer
Simpelveld:

Simpelveld:

Jan

Margraten:

Guido en Minouk
Danou, Niels
Djero D

Anselmusstraat 10
6369 SX Simpelveld
We hebben in besloten kring afscheid genomen
van Lenie.

Hoorn:

Marianne en Frans
Roy en Iris
Diva D
Jan
Jesse
Familie Leclaire
Familie Ubachs

Scheelenstraat 122
6369 VT Simpelveld
De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.
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st.dionysius-nijswiller@ziggo.nl
Misintenties drie weken van te
voren opgeven i.v.m. vermelding
in weekbladen. Voor pastorale
zaken kunt u terecht bij het
parochiesecretariaat telefoon
043-4511243. Uw kerkbijdrage
kunt u overmaken op:
NL18Rabo0132292599.

EYS
Parochie H. Agatha

Zaterdag 26 februari
19.00 uur: Geen H. mis
Zondag 27 februari
9.45 uur: Gest. Jrd. Lucie Noll
Maandag 28 februari
19.00 uur: Geen h. mis
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HEUVELLAND
Protestante Gemeente

Op zondag 27 februari is er om
10:00 uur een viering in de Ned.
Herv. Kerk te Vaals (Kerkstraat
47). Voorganger is ds. Agnes
Hana uit Landgraaf, het orgel
wordt bespeeld door Christine
Moraal. De dienst wordt tevens
uitgezonden via https://www.
kerkomroep.nl/#/kerken/20223

Lezing ‘Basilieken in
Limburg’
wittem - Hugo Kolstee schreef
het boek ‘Alle kathedralen en
basilieken van Nederland’, met
informatie over de geschiedenis
en architectuur van alle Nederlandse kathedralen en basilieken,
maar ook over hun religieuze en
culturele betekenis. Op woensdagavond 23 februari geeft hij
hierover een lezing in Wittem,
toegespitst op de basilieken van
Limburg, o.a. de basiliek van het
Heilig Sacrament in Meerssen,
de Onze-Lieve-Vrouw-basiliek
in Sittard en de St.-Servaas en
Onze-Lieve-Vrouw in Maastricht. Natuurlijk zijn er bij het
verhaal van de heer Kolstee ook
mooie beelden te zien.
Datum en tijd: woensdag 23 februari 2022, 19:30-21:00 uur
Plaats: Klooster Wittem, ontmoetingsruimte Scala; Wittemer
Allee 34, 6286 AB Wittem
Aanmelden is niet nodig; er
wordt als toegang een vrije gave
gevraagd
Klooster Wittem, Wittemer Allee
34, 6286 AB Wittem
www.kloosterwittem.nl
tel. 043 4501741
info@kloosterwittem.nl

Het is stil

Jac. Havenith
* 20-9-1933

= 19-2-2022

echtgenoot van

Riet Bisschops
Simpelveld:

Riet Havenith-Bisschops

Simpelveld:

Inge en Frits
Karsten en Eefje
Ruben

Boxmeer:

Barbara
Philip
Sam

Correspondentieadres:
p/a Irmstraat 43
6369 VM Simpelveld
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
vrijdag 25 februari om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Remigius te Simpelveld. De crematie zal in
stilte plaats vinden.
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