
\ Word vriend van de Laurentius

\ The Move Factory

\ Scouting

\ Land van Kalk Rangers

\ I Colori della Pasta & Pizza

\ Marjon Minartz Coaching



\ Voorwoord

~
Voor u ligt de negenendertigste uitgave 
van het magazine ván de gemeente 
Voerendaal, vóór alle inwoners van onze 
mooie gemeente. De informatie die u hierin 
leest gaat over belangrijke projecten en 
gemeentelijke beleidszaken. Daarnaast 
komen in het magazine uitgebreid 
inwoners, ondernemers, verenigingen 
en bezoekers aan het woord. Over zaken 
die u aangaan en die zich afspelen in 
uw omgeving. U kunt ervan op aan, dat 
uw gemeente haar dienstverlening én 
het contact met u verder wil verbeteren. 

In dit magazine willen wij u weer 
graag informeren over de aangepaste 
invulling van de Burgerij, subsidie 
Groeninmijnvoortuin, de rangers van 
Land van Kalk, aanpak wateroverlast, 
de actie vriend van Laurentius en nog 
veel meer. Wij wensen u veel leesplezier.
College van Burgemeester en Wethouders 

Wilt u reageren op de inhoud van dit 
magazine? Of heeft u suggesties voor een 
volgende uitgave?  Laat dan een bericht 
achter via info@voerendaal.nl

\  Gemeente  
Voerendaal

Adres 
Raadhuisplein 1
6367 ED  Voerendaal
Postbus 23000 
6367 ZG Voerendaal
Telefoon: 045 - 575 33 99 
Fax: 045 - 575 11 95
E-mail: info@voerendaal.nl
Website: www.voerendaal.nl 

www.twitter.com/voerendaal
www.facebook.com/
gem.voerendaal

Openingstijden
 Ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
 en Di. 16.00-19.00 uur

Wilt u een afspraak maken? 
Dan kunt u, naast bovenstaande 
tijdstippen, ook op di. tussen 
13.30-16.00 uur,  wo. en do. 
tussen 13.30-17.00 uur terecht.

Tussen 12.30 en 13.30 is 
het Klantcontactcentrum 
gesloten. Telefonisch is het 
Klantcontactcentrum elke werk-
dag bereikbaar van 8.30-12.30 uur 
en van 13.30-17.00 uur (behalve 
vrijdagmiddag).

Spreekuur wijkagent
Di. 14.00 - 17.00 uur

WMO-loket
Di. Burgerij Ubachsberg 
11.00 - 13.00 uur
Di. Burgerij Klimmen 
14.00 - 16.00 uur
1e woe. v.d. maand Burgerij 
Ransdaal 13.00 - 15.00 uur
Do. Burgerij Voerendaal 
10.00 - 12.00 uur
Op afspraak na telefonisch 
contact op werkdagen 
tussen 09.00 – 12.00 uur

Kompas
U kunt telefonisch contact 
opnemen met de gemeente 
Beekdaelen 14045

Stichting Mee Zuid-Limburg
Telefonisch: maandag 
tot en met vrijdag 
09.00 – 12.30 uur 
en 13.30 – 17.00 uur via 
telefoonnummer: 088-0102222

Spreekuur College
Burgemeester Houben, 
wethouders Braun, Coenen, 
Verbraak en Thomas op afspraak.

\ Duurzaam Thuis
Wilt u goedkoper, groener 
of gemakkelijker wonen? Leg 
zonnepanelen op uw dak en laat de 
zon uw rekening betalen. Installeer 
een inloopdouche, zodat u langer 
zelfstandig kunt wonen. Of doe 

De kogel is door de kerk: het project Open Club Klimmen zal definitief 
doorgaan! Op 4 juni heeft de gemeenteraad van Voerendaal een 
positief besluit genomen over aanvullende financiering van het project. 
Daarnaast levert de samenwerking met Provincie Limburg, IBA Parkstad, 
de Stadsregio Parkstad en INNOVO ongeveer € 2 miljoen op om het 
project Open Club Klimmen financieel mogelijk te maken.

Samenwerkingsagenda
Vanwege de samenwerking met Provincie Limburg ondertekenden 
wethouder Ruud Braun en gedeputeerde Andy Dritty dinsdag 9 juni de 
Samenwerkingsagenda ‘Versterken centra, kernen en wijken gemeente 
Voerendaal’. Hiermee is onze gemeente de 1e Limburgse gemeente die 
een samenwerkingsagenda afsluit met de Provincie, waarmee de kwaliteit 
van de Limburgse centra en kernen een impuls krijgt. 

Heeft u vragen over het project Open Club Klimmen,
dan kunt u contact opnemen met:
•  Mary van Rossenberg  mary.van.rossenberg@voerendaal.nl, of
    06 – 51 22 88 32
• Thom Zeguers  thom.zeguers@voerendaal.nl, of
    06 – 57 42 05 79

\ Open Club Klimmen

\ Voorwoord ~ colofon \ Kort nieuws

\ Publicaties 
 in Onder 
 Ons
Vanaf dit jaar publiceren wij de 
gemeentelijke publicaties niet 
meer in de Via Limburg, maar op 
een gemeentelijke pagina in de 
Onder Ons. De Onder Ons wordt 
tien keer per jaar huis-aan-huis 
bezorgd.

De officiële bekendmakingen 
worden geplaatst in een elektronisch 
gemeenteblad en daarin is, voor zover 
van toepassing, aangegeven hoe u 
kunt reageren op de bekendmaking. 
De elektronische gemeentebladen 
zijn te vinden via www.voerendaal.nl, 
onder het kopje Raad en College/
Regelgeving en Bekendmakingen. 
Daarnaast zijn alle bekendmakingen 
in te zien via www.overheid.nl. 
U kunt zich abonneren op een 
attenderingsservice via de mail, zodat 
u altijd de meest recente berichten 
van onze gemeente ontvangt. Kijk 
hiervoor op overuwbuurt.overheid.nl.

Heeft u klachten over de bezorging? 
Dan kunt u contact opnemen met 
Onder Ons.

mee met een postcoderoosproject 
en wek samen met buurtgenoten 
duurzame energie op. Welke maatregel 
u ook kiest: verduurzaming van 
uw huis levert altijd iets op. Voor 
uzelf en vaak ook voor het milieu. 

Bovendien kunt u als woningeigenaar 
of huurder waarschijnlijk gebruik 
maken van de stimuleringslening 
Duurzaam Thuis van de provincie 
Limburg om de verduurzaming van 
uw huis te financieren.

Kijk voor een volledig overzicht van 
alle maatregelen die in aanmerking 
komen voor een lening op 
www.limburg.nl/duurzaamthuis.

Gedeputeerde Andy Dritty (l)
en wethouder Ruud Braun.

32



Waterwingebied Craubeek
Om vervuiling van het 
grondwater te voorkomen zijn 
waterwingebieden, grondwater-
beschermingsgebieden en 
boringsvrije zones aangewezen. 
Zij worden extra beschermd en 
er gelden strengere milieuregels 
dan op andere plekken in 
Limburg. In Voerendaal 
ligt het waterwingebied 
‘Craubeek’ met daaromheen het 
grondwaterbeschermingsgebied. 
Hier mag u niet zomaar bouwen 
of bijvoorbeeld een bedrijf 

starten of uitbreiden. Voor een aantal 
activiteiten geldt een volledig verbod. 
Sommige activiteiten zijn wel mogelijk 
als u er een ontheffing voor heeft en 
aan de regels voldoet.

Meer informatie
De provinciale Omgevingsverordening 
geeft meer informatie en hier kunt u 
bekijken of u voor een activiteit toe-
stemming van de Provincie nodig heeft. 

Deze verordening vindt u op de website 
van de provincie (www.limburg.nl).
Heeft u hulp nodig? Bel dan via 
043 – 389 99 99 of  mail naar 
servicedesk@prvlimburg.nl. Actuele 
informatie over wat wel en niet mag 
in deze beschermde gebieden vindt 
u via www.limburg.nl/onderwerpen/
water/drinkwater. Een vervuiling 
kunt u digitaal melden via het milieu-
klachtenformulier van de provincie.

\ Meergroeninmijnvoortuin 
Groene en bloemrijke buurten
Onder het motto ‘Meergroeninmijn
voortuin’ kunnen bewoners stenen of 
grind verwijderen en groen aanplanten. 
De bewoners wordt een inheems 
bij- en vlindervriendelijk plantsoen 
aangeboden met 75% korting om 
daarmee hun voortuinen maar ook 
de buurt groener en bloemrijker te 
maken. Voortuinen worden hierdoor 
weer groene verbindingen richting het 
buitengebied, die positief effect hebben 
op de leefomgeving voor mens en dier. 
Regenwater kan weer in de ondergrond 
wegzakken en het groen zorgt voor 
verkoeling in de zomer. Biodiversiteit 
vergroten en CO2 reduceren, begint 

in je eigen voortuin!

Meld u aan
Samen met IKL gaan we actief 
aan de slag met bewoners die zich 
aanmelden voor het project. Dit 
kan via de website van het IKL 
Limburg (www.ikl-limburg.nl). 
IKL gaat samen met bewoners 
inventariseren en adviseren op welke 
manieren de voortuinen kunnen 
worden aangeplant. Vervolgens 
gaan bewoners zelf aan de slag met 
het aanplanten van de voortuinen. 
Hiermee willen we de kernen van 
Voerendaal niet alleen nu, maar ook 
voor de toekomst verduurzamen.

Onze gemeente zet in op de ontstening en vergroening van voortuinen en 
het stimuleren van een goed leefklimaat en de biodiversiteit. Dit onder de 
naam ‘Meergroeninmijnvoortuin’. Samen met IKL Limburg en IBA Parkstad 
willen we er actief aan werken om inwoners bewust te maken van de gevolgen
van versteende voortuinen vol tegels en grind, namelijk waterproblemen,
hittestress en het gebrek aan groen voor mens en dier. Helpt u mee? 

\  Via Belgica paneel Bergseweg
Wie over de Bergseweg rijdt, vallen de Romeinse sandaal- en hoefafdrukken 
misschien helemaal niet op. Toch zijn ze er. Samen met het paneel en de 
afdrukken van cortenstaal laten de sandaal- en hoefafdrukken zien dat hier 
dwars over de Bergseweg ter hoogte van nummer 20 ongeveer 2000 jaar 
geleden Romeinen met hun paarden en karren langskwamen. Een origineel 
ontwerp van Bureau Verbeek om het Romeins verleden toonbaar te maken 
in onze omgeving. Dit doen we samen met de partners en vrienden van de 
Via Belgica in het gelijknamige project.

Via Belgica
De Via Belgica liep van Boulogne sur Mer naar Keulen. De weg was een 
belangrijk onderdeel van een groot en complex netwerk van (water)wegen, dat 
zich uitstrekte tot de verste uithoeken van het Romeinse imperium. Ze speelde 
in Noordwest-Europa een hoofdrol bij de lokale en interregionale economische 
ontwikkeling, de strategische militaire verdediging en het bestuur van de 
nieuwe provincies.
Het Via Belgica paneel maakt onderdeel uit van de Via Belgica wandeling 
‘Langs vondsten en villa’s in Voerendaal’. Met de gratis Via Belgica app kunt 
u de route lopen en het geluidsfragment bij het paneel langs de Bergseweg 
beluisteren. Kijk voor meer informatie op www.viabelgica.nl.

In de Jeustraat is een aantal 
maanden geleden spontaan een 
bron ontstaan. Dit is, zeker na 
een lange periode van droogte, 
heel uitzonderlijk! De heer een 
mevrouw Pluymen ontdekten 
deze bron in hun tuin.

Natuurlijke bron
Het water is niet afkomstig van een breuk uit de waterleiding en ook het 
Waterschap Limburg spreekt van een bijzondere gebeurtenis, zeker in de droge 
periode in het voorjaar. Bekend is dat het grondwater plaatselijk in de Jeustraat 
hoog staat. Dit blijkt uit de metingen door 3 grondwaterpeilbuizen, die in 
de directe nabijheid van de nieuwe bron staan. Maar deze natuurlijke bron is 
voor iedereen een grote verrassing. Het water borrelt omhoog en ter plekke 
ontstaat een klein stroompje. Volgens de bewoners van de Jeustraat komt er 
circa 500 liter water per uur omhoog! 

Nuttig gebruik
Het bronwater is zeer waarschijnlijk van goeie kwaliteit. Daarom is in overleg 
met de bewoners besloten, dat op kosten van de gemeente een regenwaterriool 
wordt aangelegd. Deze sluit aan op het regenwaterriool van de gemeente. Zo 
wordt ervoor gezorgd dat het water niet naar het vuilwaterriool gaat, maar terug 
kan stromen naar de vijver in ’t Boschke an dur Baneberg. Op deze manier 
wordt het water nuttig gebruikt.

\  Spontaan
 ontstane
 bron
 Jeustraat

\  Voorkom
 vervuiling
 van
 grondwater Ons drinkwater is veilig én lekker. Dat willen we graag zo houden. 

Ook voor de generaties die na ons komen. Daarom is het belangrijk 
dat we zorgvuldig met ons grondwater omgaan. In Limburg wordt 
immers 75% van ons drinkwater gewonnen uit grondwater. De rest 
maakt de Waterleiding Maatschappij Limburg van oppervlaktewater. 
Van Maaswater om precies te zijn.

\ Kort nieuws \ Kort nieuws4 5



Evenementen

\ Zie de Zomerfestival krant voor alle activiteiten! 

Cultureel Voerendaal laat in het 10-daagse cultuurfestival zien dat ze groot 
kan zijn met haar eigen parels! Proeven, luisteren, zien en voelen.

Het gaat door!
De organisatie van het Zomerfestival Voerendaal en de gemeente Voerendaal 
hebben besloten het Zomerfestival Voerendaal van 2020 in september WEL 
door te laten gaan. Wellicht als een van de weinige festivals in de regio, 
kunnen ze door juist het kleine karakter van het festival zich verheugen op een 
twintigtal evenementen. Uiteraard worden de nodige COVID-19 maatregelen 
genomen. Zo zijn alle evenementen op reservering met een beperkt maximaal 
aantal bezoekers. Daarnaast zijn de evenementen, waar mogelijk, online via een 
livestream op Facebook te volgen. Op locatie wordt er uiteraard de 1,5 meter 
gehanteerd. Met andere woorden, veilig, maar wel samen. Anders, maar toch 
ook bekend. Altijd verrassend.

Zomerfestival krant
In de Zomerfestival Voerendaal krant die met dit magazine mee wordt verspreid 
kunt u alle activiteiten bekijken. Per evenement ziet u hoe u kunt reserveren en 
of er een livestream te volgen is. De organisatie van Zomerfestival Voerendaal 
hoopt dat u er (weer) bij bent, fysiek of digitaal. Muziek, lekker eten en drinken, 
wandelen, kunst, poëzie en dans. Met andere woorden cultuur waar uw hart een 
sprongetje van maakt. 

www.facebook.com/zomerfestivalvoerendaal
www.zomerfestivalvoerendaal.nl

\ Zomerfestival 
 Voerendaal

\ Op ’t bankje: 
 Ramon Pasmans

\ De hengelsport als ontspanning, werk en sport

Een leven in de visserij
Als jonge jongen begon hij met 
vissen en is dat eigenlijk altijd blijven 
doen. Bij meerdere verenigingen 
en op allerlei plekken. De laatste 
25 jaar vist hij op wedstrijdniveau 
en maakt hij deel uit van de EK 
en WK ploeg van Nederland. Een 
misschien wat minder bekende 
sport, maar waarbij voor het 
NOC*NSF alleen de KNVB meer 
leden telt. Bij Sportvisserij Limburg 
zijn 108 verenigingen aangesloten 
en landelijk hebben ongeveer 
600.000 mensen een VISpas, van 
recreant tot wedstrijdniveau. Dat we 
dus best trots mogen zijn op onze 
Voerendaalse visser staat als een 
paal boven water. In 2019 kwam 
hij uit in Zweden, Frankrijk, België, 
Luxemburg, Italië, Servië, Zuid-
Afrika en Wit-Rusland. Als coach 
trainde hij een Fins clubteam en de 
damesploeg van Rusland. Ramon 
is de enige Nederlander die met 
drie verschillende landen medailles 

won. En alsof dat nog niet genoeg 
is, is hij verantwoordelijk voor een 
Limburgse jeugdploeg. Als visser is hij 
tactisch sterk en neemt zijn ervaringen 
van over de hele wereld mee. In de 
zomer traint hij drie tot vier keer per 
week waarbij techniek een belangrijk 
onderdeel is. Met name voor het vissen 
en voeren op grote afstand en het 
correct sturen van de dobber is veel 
trainingsarbeid noodzakelijk. Als het 
rustig is vist Ramon in Voerendaal, 
daarnaast vist hij ook vaak in de Noord-
Limburgse kanalen. Een tijdrovende 
klus is het op peil houden van zijn 
materiaal, dat per water verschillend 
voorbereid dient te worden.

Ramon studeerde groenmanagement 
met als specialisatie natuur- en 
bosbeheer en volgde aansluitend een 
lerarenopleiding. Zelfs tijdens zijn 
studie was hij al bestuurslid van HSV 
de Karper in Voerendaal en heeft 
die rol inmiddels al meer dan tien 
jaar, van waarnemend voorzitter tot 

penningmeester. Intussen weet hij door 
zijn werk bij Sportvisserij Limburg het 
nodige over het onderhoud en beheer 
van de natuur rond wateren en hoe 
deze geoptimaliseerd kunnen worden.

De hengelsport als vereniging 
in Voerendaal
HSV de Karper is een vereniging voor 
vissers van alle leeftijden en pluimages. 
Wedstrijdvissers en recreanten, 
specialisten en allrounders, beginnend 
of ervaren. Verbonden door een 
veelzijdige hobby, die op diverse 
wijzen beoefend en beleefd wordt. 
Als lid van de vereniging kunnen de 
leden gebruik maken van de vijver bij 
’t Brook. De beginnende visser wordt 
naar wens geholpen bij zijn of haar 
eerste visvangst en alle leden kunnen 
deelnemen aan de diverse activiteiten 
in verenigingsverband. Een respectvolle 
omgang met vis, omgeving en de 
overige parkbezoekers staat hierbij 
altijd voorop. In samenwerking met de 
gemeente wordt de vijver onderhouden 
en de vereniging zet regelmatig vis 
uit. HSV de Karper groeide de laatste 
jaren behoorlijk qua ledenaantal en telt 
vandaag de dag 252 leden. Tijdens de 
coronacrisis vonden veel mensen hun 
‘oude’ hobby terug en vonden de rust 
aan de waterkant.

hsvdekarpervoerendaal.
mijnhengelsportvereniging.nl

Als 9-jarige jongen begon Ramon Pasmans met vissen in de vijver in 
Voerendaal. Toen nog niet wetend dat dit in zijn leven de rode draad 
zou worden. Inmiddels is hij adviseur bij Sportvisserij Limburg, vist op 
wereldniveau, is vliegende kiep coach van diverse landenteams en al 
jaren bestuurslid bij HSV de Karper in Voerendaal.
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\ Lokale
  Land van Kalk 

rangers  
\ Per e-bike of te voet op safari door het Land van Kalk

Verrassing
Zelfs inwoners die het gebied op hun duimpje kennen, 
worden nog verrast. Jeanne Neven, die deelnam aan de 
Hoogtepunten Safari: “Wat een leerzame en leuke middag! 
Ondanks dat ik veel fiets hier in de omgeving, werd ik 
toch verrast. Waar je normaal langs fietst, stop je nu en 
krijg je meer achtergrond.”

Ga je mee?
Wil je ook op Safari door 
het Land van Kalk? Kijk op 
www.landvankalk.com onder het 
kopje Safari naar de mogelijkheden. 
Groepjes vanaf 5 personen kunnen 
ook een aparte datum aanvragen 
via info@landvankalk.com.

De Land van Kalk rangers wonen allemaal zelf in het Land van Kalk en 
zijn inmiddels getraind door diverse deskundigen. Zij gaan deze zomer 
per e-bike of te voet op safari door het Land van Kalk, met zowel 
nieuwsgierige inwoners als bezoekers. Van Stilte Safari tot Sportieve 
Safari, van Historische Safari tot BoerenLand Safari: iedereen komt aan 
zijn trekken. En dat is te zien in dit fotoverslag van de eerste safari’s.

Op NatuurSafari met rangers Anke Hendrix 
(hier vooraan) en Bianca Quadflieg (helemaal 
rechts achteraan). Bianca: “Achteraf kregen 
wij een berichtje van een van de ouders dat 
hun zoontje de wandeling helemaal geweldig 
vond en dat terwijl hij lopen echt helemaal 
niet leuk vindt!”

Ranger en meesterverteller Marc Hermans 
onderweg tijdens zijn Via Marcus, de Historische 
Safari die langs 9 archeologische vindplaatsen 
in Voerendaal en Simpelveld leidt.

Ranger Marc Hermans: “De Romeinen zijn hier 400 jaar 
actief geweest. Nogal wat gepensioneerde legionairs 
vestigden zich hier, dreven handel, bouwden op de fraaiste 
plaatsen badhuizen, boerderijen en villa’s en bewerkten de 
lössgrond. Onze cultuur en dialect, het katholieke geloof, 
het landschap, de wegkruisen, kortom onze geschiedenis is 
daardoor doordesemd met Latijnse invloeden.”

Ranger Monique Crijns: “Dit deel van 
Zuid-Limburg is zelfs voor mensen uit de eigen 

streek nog vrij onbekend. Ik ken die goed en laat
ze de mooiste plekjes in het landschap zien.”
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De accordeon
Een heel leven lang muziek maken als accordeonist, 
zanger en entertainer. Benny Stienen, beter bekend 
als Benny Shallow, maakt de droom van zijn vader 
waar. Zijn vader was zelf ook accordeonist en vroeg 
hem toen hij klein was “Wil je dit ook leren?” En 
dat wilde Benny wel. Zijn vader werkte in de mijn en 
maakte de nodige overuren om de accordeon voor 
zijn zoon te kunnen betalen. Vanaf zijn tiende jaar, 
begon Benny met spelen en ging met zijn accordeon 
achterop de fiets naar Valkenburg om les te volgen. 
De liefde voor dit bijzondere instrument werd zo een 
mooie familie aangelegenheid, waarbij Benny vele jaren 
later van zijn hobby zijn beroep maakte. Vanaf zijn 
twaalfde stond hij op het podium met het schoolorkest 
‘The Lieggeros’ en later maakte hij deel uit van het 
duo ‘The Shallows’. Vanaf zijn twintigste werd hij 
professioneel entertainer en speelde tijdens bruiloften, 
kermissen en partijen in hotels en restaurants in de 
hele Benelux. Zijn repertoire van de jaren ’50 tot ’80, 
Limburgs, Nederlands-, Duits-, en Engelstalig en eigen 
nummers, waaronder ‘D’r Joep is voet’, ‘Mit carnaval 
i Gullepe’ en ‘De tent geet op der kop’. Helaas liet 
zijn rug hem rond zijn 55ste in de steek, waardoor 
hij gedwongen rustiger aan moest doen. 

Een muzikale vrijwilliger
Elke dinsdag is Benny te vinden in de Burgerij in 
Klimmen, waar hij onderdeel uitmaakt van het 
Hoeskamer team. Muziek maken en daarmee het 
leveren van vrolijke noten is hierbij zijn belangrijkste 
rol, maar ook de handen uit de mouwen steken en 
met de bezoekers een praatje maken vindt hij heerlijk. 
Viavia kwam hij in contact met Josien Tillmanns en gaf 
aan graag iets als vrijwilliger voor de maatschappij te 
willen betekenen. Inmiddels al een aantal jaar geleden.

Toen corona toesloeg bleef Benny niet lang bij de 
pakken neerzitten. Hij zocht zijn vroegere maatje 
Hub van het duo ‘The Shallows’ op en stelde hem 
voor buitenconcerten te gaan geven bij verpleeg- 
en zorghuizen. Petra, de vrouw van Hub, sloot 
ook aan en zo was het driestemmige trio ‘Friends’ 
geboren. Concerten in Heerlen, Kerkrade, Maastricht, 
Gulpen, Vaals, Brunssum, Hoensbroek, Valkenburg 
en uiteraard Voerendaal volgden. Samen dragen ze 
de spullen, maken muziek en brengen een hoop 
gezelligheid in deze rare tijden. Het mooiste concert 
speelde hij voor zijn moeder en haar medebewoners 
in het zorghuis. Tranen rolden over haar wangen 
en uit het publiek klonk trots, maar van achter het 
raam, “Dat is miene zoon!” Dit jaar zou Benny zijn 
vijftigste jaar als muzikant vieren, maar dat feestje is 
doorgeschoven naar 2021.

Zelf aan de slag als vrijwilliger bij een van de Burgerijen 
in Voerendaal? Aanmelden kan via Josien Tillmanns via 
josien.tillmanns@voerendaal.nl 
of telefonisch 06 - 30 57 79 51.

\ Aanpak
 regenwater
 overlast 

De hevigheid van regenbuien neemt door de klimaatverandering toe. 
Maar ook langere periodes van droogte komen steeds vaker voor. Dat 
vraagt om een beter afvoeren, maar ook vasthouden van het water en 
dus om een herinrichting van ons watersysteem.

Water in woningen
Voerendaal is de laatste jaren regelmatig geconfronteerd met extreme regenval. 
Dit veroorzaakt vaak water- en modderoverlast, ook in woningen. Dat kan een 
hele traumatische gebeurtenis voor bewoners zijn. Angst voor herhaling bij 
nieuwe regenbuien levert dan flinke stress op. De bewoners van de woningen 
aan de Retersbekerweg 19 en 21 hebben dit helaas ervaren. In de zomer van 
2016 hebben beide woningen wateroverlast gehad en in 2018 dreigde dit weer 
te gebeuren. Bij hevige regen verzamelt water zich vanaf de velden en de straat 
voor deze huizen. Hier kan het moeilijk weg en stijgt dan – afhankelijk van de 
regenbui – zo hoog, dat het de woningen binnenkomt.

Natuurlijke oplossing
In overleg met de bewoners is naar een oplossing gezocht. Het probleem was 
relatief makkelijk op te lossen.  Door de berm te verlagen en de haag langs de 
weg te verwijderen, stroomt het water nu naar het lager gelegen weiland. In dit 
weiland is een afwateringsgoot richting de Retersbeek uitgegraven en opnieuw 
met gras ingezaaid. Via deze verdieping in het weiland kan het water vanaf de 
weg naar de verderop gelegen Retersbeek stromen. De feitelijke uitvoering heeft 
toch nog enige tijd in beslag genomen. De grond waarop de afstroming richting 
beek plaatsvindt, moest eerst worden aangekocht. 

Deze ‘groene’ maatregel past binnen het waterbeleid van onze gemeente. 
Een vergroening van het landschap kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
aanpak van wateroverlast. Groen op de plateaus en hellingen verbetert de 
infiltratie van regen in de bodem en voorkomt overlast in de dalen. Op deze 
wijze levert het klimaat-robuust maken van ons watersysteem ook nog eens 
een meerwaarde voor natuur en landschap.

De maatregelen zijn ondertussen aangebracht en blijken te functioneren. Bij de 
regenbuien van dit jaar heeft zich geen water voor de woningen verzameld en 
zijn deze droog gebleven.

\ Groene maatregelen zorgen voor een oplossing

 \ Vrijwilliger
 aan het woord: 
 Benny
 Stienen\ Leverancier van vrolijke noten voor elke gelegenheid

Voor de in Gulpen geboren en getogen 
Benny Stienen is muziek zijn leven. Inmiddels 
woont hij in Bocholtz en is hij, naast het muziek 
maken, vrijwilliger in de Burgerij in Klimmen.

\ Vrijwilliger aan het woord10 11



Geen biologieplaatje 
maar verhalen
Het begon allemaal op jonge 
leeftijd tijdens een vakantie. Zijn 
vader, eveneens amateurfotograaf, 
vergat thuis zijn camera en schafte 
op vakantie een compactcamera 
aan. Eenmaal thuisgekomen, was 
deze camera over en Peter twijfelde 
niet lang om zijn kans te grijpen. 
Zijn passie was geboren, of beter 
gezegd zijn tweede, want over de 
natuur was hij net zo gepassioneerd. 
En laat die twee nu net een mooie 
combinatie opleveren.
Ruim veertig jaar later is Peter 
nog steeds regelmatig met zijn 
camera te vinden in de prachtige 
natuurgebieden van Zuid-Limburg 
en van het aangrenzende België en 
Duitsland. Vaak in alle vroegte of in 
de latere uurtjes. Hij hanteert in zijn 
werk het principe dat een beeld goed 
moet zijn, zodra de ontspanknop 
ingedrukt wordt. Een handeling die 
hij honderden keren doet om het 
mooiste beeld te vangen.
Peter maakt geen ‘biologieplaatjes’ 

zoals hij het zelf noemt, waarin het 
onderwerp feitelijk wordt weer-
gegeven, maar hij maakt verhalen. 
Het onderwerp in zijn eigen habitat, 
‘minding their own business’. Dit soort 
beelden maken kost veel voorbereiding, 
een grote interesse in een specifieke 
diersoort en zijn leefomgeving. 
Planning en geduld… De locaties waar 
hij fotografeert zoekt hij met de grootst 
mogelijke zorg uit en sommige houdt 
hij zelfs geheim. Zijn voorkeur gaat uit 
naar ‘moeilijke’ onderwerpen. Moeilijk 
in de zin van de gewoontes van het 
dier, zoals bijvoorbeeld de das, de bever 
en het vliegend hert. Stuk voor stuk 
verbonden met Limburg. Zijn foto’s, 
het eindresultaat, beginnen met het 
onderzoeken van het leefgebied van een 
dier. De eerste maanden zelfs zonder 
maar een camera bij zich te hebben. 
Vervolgens gaat hij posten. Kijken naar 
de dieren. Hij heeft meer gekeken, 
gezeten en gewacht dan gefotografeerd. 
Voor hem de ultieme natuurbeleving. 
Dit alles zorgt voor een herkenbare stijl 
in zijn beelden die verwonderen. Een 
filosofie van pure focus.

Workshops, lezingen en fotoreizen
Peter is van mening dat bij de 
persoonlijke ontwikkeling op het 
gebied van fotografie het bekijken 
van andermans werk en het leren van 
andermans kennis en visie een grote rol 
speelt. Hij deelt zijn eigen opgedane 
kennis dan ook graag. Om die reden 
organiseert hij diverse workshops 
op het gebied van natuurfotografie, 
lezingen en (meerdaagse) fotoreizen 
naar fotografische hotspots. Denk aan 
thema’s als bevers, winterlandschap, 
voorjaarsbloeiers, vliegend hert, 
boomkikkers, paarse heide, Europees 
wild, edelhert bronst, creatief met 
paddenstoelen, herfst in de Ardennen 
en reizen naar Helgoland.
Workshops die onder leiding van Peter 
prachtige beelden van zijn cursisten 
opleveren.
Niet om de minste reden omdat de 
cursistengroep altijd uit maximaal zes 
deelnemers bestaat. De techniek is 
tijdens deze workshops altijd leidend, 
waarbij het onderwerp het lijdend 
voorwerp is, maar tegelijkertijd de sfeer 
bepaald. Een genot om voor de lens te 
hebben. Uitzonderlijk, aantrekkelijk en 
fotogeniek.

Zie www.peterlambrichs.nl voor zijn 
portfolio, het workshop aanbod en zijn 
fotografie blogs.

Peter Lambrichs is een 
amateurfotograaf met een 

voorliefde voor natuurfotografie. De Limburgse natuurgebieden 
vormen voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron. Flora, fauna en prachtige 
landschappen. Close-ups en vergezichten, altijd even sfeervol.

\  Rondje
 creativiteit: 
 Peter Lambrichs

\ Samen opvang en onderwijs bieden in een bijzondere tijd

\ Noodopvang
 en onderwijs
 op afstand

Op zondagavond 15 maart 
om 17.30 uur sprak premier 
Mark Rutte uit dat de scholen en 
de kinderopvang de komende 
weken grotendeels gesloten 
zouden zijn om verdere 
verspreiding van het Coronavirus 
in te dammen. Daarbij zou er wel 
noodopvang geboden worden 
aan kinderen van ouders die 
werken in een vitaal beroep, 
alle andere kinderen zouden 
thuis onderwijs op afstand gaan 
volgen. Het uitspreken van deze 
zin had enorme consequenties en 
na het uitspreken van deze zin 
zijn schoolbesturen, directies en 
houders van kinderopvang direct 
aan de slag gegaan om er voor te 
zorgen dat deze oproep van de 
regering uitgevoerd kon worden.

Noodopvang in Coronatijd in Voerendaal
•   Op maandagmorgen 16 maart konden de kinderen van ouders in vitale 

beroepen meteen worden opgevangen in de opvang en op de scholen;
•   In Voerendaal hebben we noodopvang geboden aan kinderen van 

ouders in vitale beroepen, maar ook aan kinderen uit kwetsbare gezinnen 
of erg kwetsbare kinderen;

•   Samen met andere gemeenten in Parkstad is ook 24 uursopvang geboden, 
zodat ouders met weekend en nachtdiensten ook hun werk konden doen 
zonder zorgen over de opvang;

•   8 weken lang is er alleen noodopvang geboden en onderwijs op afstand;
•   Vanaf maandag 16 maart zijn de leerkrachten van de scholen hard 

aan het werk gegaan om onderwijs op afstand te organiseren en dat is 
meteen vanaf week 1 gelukt;

•   De leerlingen hebben leerstof digitaal en soms ook op papier 
thuis gekregen;

•   Er zijn digitale lessen voor de kinderen geweest. Het was voor veel 
kinderen geweldig om elkaar te zien in die bizarre tijd, al was het 
maar alleen op het scherm;

•   De leerlingen hebben samen met hun ouders en verzorgers enorm 
hard gewerkt vanuit thuis;

•   Op 11 mei gingen de scholen en opvang weer gedeeltelijk open en 
vanaf 2 juni weer volledig.

Geweldige samenwerking
Er is in deze periode van noodopvang en onderwijs op afstand intensief 
samengewerkt door alle onderwijs en jeugdpartners. We vonden het allemaal 
belangrijk dat ouders in de vitale sector hun werk konden doen en dat 
kinderen die wat extra’s nodig hadden, omdat het thuis niet goed liep, ook 
ondersteuning kregen of even uit huis konden. We zijn enorm trots op deze 
samenwerking en hebben er ook dingen van geleerd die we in de toekomst 
kunnen gebruiken, zoals de korte lijnen en het snel digitaal overleggen. Alle 
scholen kregen een ‘Hart-onder-de-riem’ kaartje toegestuurd van het bestuur 
en ook vanaf deze plek willen we alle partners die hebben bijgedragen aan 
deze opvang en het geven van onderwijs op afstand bedanken. Dankzij jullie 
is het gelukt om opvang en onderwijs door te laten gaan voor onze jongste 
Voerendaalse inwoners in hele bijzondere omstandigheden.
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\  Antidiscriminatie-
voorziening Limburg
\ Maak melding van discriminatie

Discriminatie
Discriminatie kan altijd en overal 
voorkomen en het kan iedereen 
overkomen, ook in Voerendaal. 
Op school als je dyslectisch bent 
en geen aangepaste toets mag 
maken. Of in de buurt als je 
bedreigd wordt omdat je homo 
bent. Misschien wordt je op het 
werk gepest omdat je moslim bent 
of krijg je geen contractverlenging 
omdat je zwanger bent. Of als je 
wilt gaan sporten, maar dat niet kan 
omdat je assistentiehond niet de 
sportschool in mag.

Antidiscriminatievoorziening 
Limburg (ADV Limburg)
U kunt een melding maken als u wordt 
gediscrimineerd op grond van ras, 
godsdienst, leeftijd, geslacht, handicap 
of chronische ziekte, seksuele 
gerichtheid, nationaliteit, burgerlijke 
staat en levens- of politieke overtuiging. 
Elke gemeente heeft de wettelijke 
plicht om meldingen en klachten 
van discriminatie te behandelen en 
te registreren. Voor Voerendaal doet 
Antidiscriminatievoorziening Limburg 
(ADV Limburg) dit. Als u ADV 
Limburg belt, mailt of langskomt, 
luisteren zij naar uw verhaal en bekijken 
zij met u wat zij voor u kunnen 
doen. Misschien wilt u gewoon uw 
verhaal kwijt en advies krijgen, maar 
zij kunnen ook voor u bemiddelen, 
een klachtenprocedure starten bij het 
College voor de Rechten van de Mens 
of u ondersteunen bij aangifte doen 
bij de politie. U kunt ook anoniem 
een melding doen.

ADV Limburg doen nooit iets 
zonder uw toestemming en de hulp 
is gratis. Ook als uw klacht over een 
bepaalde organisatie of instantie gaat, 
behandelen ze uw klacht neutraal want 
zij zijn een onafhankelijke organisatie.

Melden heeft zin
Het is belangrijk dat u discriminatie 
meldt. Of het nou om uzelf gaat 
of om anderen, melden heeft altijd 
zin! ADV Limburg kan adviseren en 
helpen. Want iedereen in Nederland 
heeft recht op gelijke behandeling. 
Dat vindt u toch ook?

Waar kunt u discriminatie melden?
Voor hulp bij discriminatie kunt u 
contact opnemen met ADV Limburg. 
Dat kan telefonisch via
043 - 321 84 89, of
via het meldformulier
op www.advlimburg.nl.

Iedereen in Nederland wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 
herkomst, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
Discriminatie komt vaker voor dan u denkt, één op de vijf mensen wordt 
wel eens of vaker gediscrimineerd.

\ Ondernemer aan het woord

Voelt u zich slachtoffer van het gedrag van anderen? 
Zit u vast in uw leven en weet u even niet meer hoe u 
verder moet? Voelt u dat er meer in het leven zit, maar u 
weet niet hoe u dat eruit kunt krijgen? Herkent u bepaalde 
patronen van uzelf, maar u weet niet hoe u zich hiervan 
kunt bevrijden? Tijd om met een frisse blik naar uzelf te 
kijken. Marjon Minartz helpt u graag.

Eigen ervaringen leiden tot eigen praktijk
Toen Marjon met haar gezin op het Lijndenplein in Voerendaal 
kwam wonen, werd besloten om een kamer aan te bouwen aan 
de woonkamer. In eerste instantie bedoeld als speelkamer voor 
de kinderen, maar Marjon hield ook in gedachten ‘daar kunnen 
we later wel wat mee’. Die letterlijke ‘ruimte’ gaf haar stof 
tot nadenken. Doordat ze in haar eigen werk tegen bepaalde 
patronen aanliep, kwam ze in aanraking met coaching. Wat kon 
ze aan zichzelf veranderen om beter met situaties om te gaan. 
Anders te reageren. Ze schreef zich in bij de Academie voor 
Innovatief Trainen. Toen niet zozeer om zelf te gaan trainen, 
maar om er zelf van te leren. Allerlei trajecten, live en online, en 
verschillende coaches volgden en haar enthousiasme groeide. 
De bewustwording hielp haar goed op weg. Zo goed zelfs dat 
ze dezelfde patronen bij anderen ging zien en ze hen ook wilde 
helpen. Ze besloot om nog meer te willen leren en zichzelf te 
trainen om dit ook door te kunnen geven. 

\ Marjon Minartz
 Coaching

Marjon is in januari gestart met haar praktijk Marjon 
Minartz Coaching en mocht de eerste cliënten reeds 
verwelkomen. Haar praktijk heeft ze naast haar werk 
als hoofd kwaliteitsmanager in de food branche. En 
ook hier kan ze in haar rol het geleerde toepassen.

Aanpak en methode
Leren omgaan met emoties zoals woede, angst, 
verdriet, schaamte en schuldgevoelens. We hebben 
er allemaal mee te maken. Maar soms houdt ons 
dat tegen, zit het ons letterlijk in de weg. De 
verwachtingen van de wereld om ons heen zijn groot 
en veel mensen focussen op de verwachtingen van 
anderen. Maar wat willen we er zelf mee? Willen we 
ons blijven focussen op de buitenwereld? En hoe 
gaan we om met ons innerlijk, dat ons vaak duidelijke 
signalen geeft? Om dat te onderzoeken gaat Marjon 
met haar cliënten aan de slag. Daarbij heeft ze drie 
mogelijkheden van het te doorlopen traject. De 
cliënten maken een afspraak naar wens met losse 
sessies van een uur. Als tweede optie biedt Marjon het 
Soul Master Plan, bestaande uit zes sessies, waarbij 
gekeken wordt wat de werkelijke behoeften en 
verlangens zijn en wat de cliënt belemmert om deze 
te vervullen. Een intensiever traject. Of de Devinus 
methode zoals beschreven in het boek ‘Hou ermee 
op en bevrijd je denkgeest’. Een diepgaand traject 
van zeven sessies van ongeveer anderhalf uur aan de 
hand van zeven thema’s: divine, eenheid, verbinding, 
intuïtie, het nu, universeel en saamhorigheid. Aan 
de hand van deze thema’s wordt gekeken naar 
onverwerkte pijn, waardoor emoties en patronen 
vastgehouden worden. In de sessies krijgt de cliënt 
inzicht in zijn of haar patronen, gedachten, emoties 
en gedrag, hoe deze zich hebben ontwikkeld vanuit 
het verleden en hoe dit vervolgens te stroomlijnen 
en los te laten om verder te kunnen.

www.marjonminartzcoaching.com

\ Hulp bij een fris perspectief op uzelf 

1514



in corona tijd

\ Creatieve
 oplossingen

\ Fruitige Lekkernijen Drive-in 

Ook voor kermisexploitant Richard Sipkema met zijn Spookhuis Spuk startte 
het seizoen niet. Collega’s uit het land hadden al kraampjes, als bijproduct 
op de kermis, met de verkoop van fruit met chocolade, wafels, smoothies en 
cadeaupakketjes. Richard kwam samen met een vriend op het idee er een drive-in 
van te maken. De gemeente hielp met de vergunning en al snel konden ze aan 
de slag. Van heinde en verre sloten er auto’s in de wachtrij aan en smulden de 
inzittenden van al het lekkers. Inmiddels is de drive-in weer gesloten.

\ Sportinstituut Rosalie

Fit blijven tijdens de corona-crisis... om van de nood een deugd te maken 
verplaatste Sportinstituut Rosalie haar lessen naar buiten op de parkeerplaats. 
Heerlijk samen sporten in de buitenlucht. Intussen is de sportschool weer 
open en kunnen zowel de lessen als de fitness weer binnen plaatsvinden.
www.rosaliesport.nl

\ Pop-up restaurant Next Cuisine

Toen de kookworkshops en catering stilvielen, bedacht Bas Daniëls het 
pop-up restaurant naast zijn pand. Van vrijdag t/m zondag kunt u genieten 
van de Italiaanse keuken. Naast de gerechten van de menukaart serveren 
ze ook pizza’s uit de houtoven en alle gerechten zijn als afhaalgerecht te 
bestellen. Een stukje Italië in Zuid-Limburg. Er wordt bekeken of het 
pop-up restaurant in het najaar nog open blijft.
www.nextcuisine.nl/restaurant

\ Aardappel drive-through van Hoeve Ten Hove

Normaal gaat de aardappeloogst van Hoeve Ten Hove naar de 
frietfabrieken en de horeca. Die afzet stopte en al snel kwam daar de 
aardappel drive-through voor particulieren voor in de plaats. Want 
uiteraard wilden Jurith en Jos Keijbets het voedsel niet verspillen. 
Heerlijke aardappelen per 5 of 10 kg. te koop bij de hoeve aan de 
Steinweg. In oktober worden weer nieuwe aardappels gerooid en 
ook dan wordt weer bekeken hoe de verkoop kan plaatsvinden.

\ MoKla Vokalensemble

Het ensemble repeteerde wekelijks, tijdens de gewone repetitie uren, onder leiding van dirigente Ute Jobes. 
Ze studeerden veertien nieuwe (meestal korte) stukken in. Iedereen zong thuis met behulp van de door 
Ute ingezongen studie tracks. Zij monteerde op haar beurt de zelf opgenomen opnames van de zangers bij 
elkaar, om zo toch een samenzang te krijgen. Tijdens de avonden luisterden ze samen naar muziek of zongen 
hetzelfde lied. Soms was er een korte partijrepetitie in aparte online ‘kamers’. Ter afsluiting van deze periode 
hadden ze een corona-proof bijeenkomst waar quiz winnaars een prijs ontvingen. Al met al een enerverende 
tijd, waarbij de leden elkaar op een andere manier leerden kennen. Maar het liefst zingen ze toch echt samen!

\ Bruisend hart van de wijk
\ Heropening Burgerij

Vanwege het coronavirus zijn 
de Burgerijen gedurende een 
langere periode gesloten geweest. 
Door de grote behoefte van 
verschillende inwoners van onze 
gemeente en de versoepelde 
maatregelen rondom het 
coronavirus, openen we weer 
de deuren van de Burgerijen. 
Uiteraard worden hierbij de 
landelijke richtlijnen gevolgd. Dit 
magazine valt begin september 
bij u op de mat. We weten nu nog 
niet hoe een en ander eruit gaat 
zien. We houden u toch graag op 
de hoogte van de activiteiten van 
de Burgerijen en laten u weten 
wanneer deze weer doorgang 
gaan vinden. Voor de meest 
actuele informatie kunt u de 
Facebook pagina’s van De Burgerij 
en de gemeente Voerendaal 
bekijken en de gemeentewebsite. 

\ Alternatief BoodschappenBus 

Voor de BoodschappenBus gelden nog steeds dezelfde maatregelen. 
De boodschappendienst blijft in Voerendaal daarom op woensdag (Plus 
Voerendaal) en vrijdag (Jan Linders Klimmen) overeind. De vrijwilligers van de 
BoodschappenBus halen de boodschappen in de supermarkt en brengen deze 
bij de inwoners thuis. Maakte u geen gebruik van de Boodschappendienst, maar 
zou u dat nu graag willen? Dat kan! Het gaat dan om mensen die niet in staat 
zijn om zelf boodschappen te doen en geen hulp hebben van familie, vrienden 
of buurtgenoten. U kunt u telefonisch aanmelden via 06 - 30 04 17 84 of via 
e-mail voerendaalbuurtbus@gmail.com.

\ Hoeskamers Klimmen en Voerendaal – Kunrade

De heropening is gestart met het openen van de Hoeskamers in de kernen 
Klimmen en Voerendaal – Kunrade. Beide Hoeskamers zijn geopend vanaf 
4 augustus onder een ‘nieuw normaal’. Voor iedere opening worden de 
voorgestelde maatregelen van de Rijksoverheid gehanteerd. Hierbij kunt u 
denken aan het behouden van anderhalve meter afstand, een gezondheidscheck 
en het desinfecteren van de ruimte op frequente basis. Mocht u interesse hebben 
in het bezoeken van de Hoeskamers, vragen wij u vooraf u aan te melden via 
telefoon of email. Dit is noodzakelijk vanwege de corona.

\ Wethouders on Tour

Het informele spreekuur van onze wethouders wordt rond september ook 
opgestart. De vorm waarin, is bij publicatie van dit magazine, nog niet geheel 
duidelijk. Mogelijk wordt gekozen voor een digitale variant van het spreekuur 
in plaats van een fysiek spreekuur in de Burgerijen. Voor de meeste actuele 
informatie kunt u de Facebook pagina’s van De Burgerij en de gemeente 
Voerendaal bekijken en de gemeentewebsite.

Blijf gezond, zorg

voor elkaar en

houd goede moed!

Voerendaal Samen Sterk

Voor en door inwoners
De Burgerij in de kern biedt inwoners een fysieke plek dichtbij huis waar mensen 
elkaar ontmoeten en waar ze met al hun vragen op het vlak van welzijn en zorg 
terecht kunnen. Daarnaast kunnen inwoners van alle leeftijden binnen lopen om 
samen een kopje koffie te drinken, mee te doen aan een activiteit of een lezing bij te 
wonen. Het is een plek vóór de mensen, maar ook een plek dóór de mensen. Heeft 
u interesse? Loop dan eens binnen bij de Burgerij. Vind u het moeilijk om alleen 
naar de Burgerij te komen, maar heeft u toch behoefte aan contact? Dan kan een 
van de gastvrouwen/heren van de Burgerij bij u thuis een bezoekje komen brengen. 
U kunt dan tijdens dit bezoek alvast kennis maken met de gastvrouw/heer en uw 
vragen stellen over de ‘Hoeskamer’. Meer informatie vindt u op www.voerendaal.nl 
of via Josien Tillmanns, josien.tillmanns@voerendaal.nl of 06 – 30 57 79 51.

Bekijk ook het filmpje over de Burgerij voor een eerste indruk: 
www.voerendaal.nl  Over de Burgerij.

16 17



\ De Burgerij Klimmen (Op d’r Plats)
Houtstraat 25, Klimmen  I  045 - 405 33 76 / 06 - 13 03 14 72  I  burgerij.klimmen@voerendaal.nl

\ De Hoeskamer: 
iedere dinsdag van 13:00-16:00 
uur open inloop. Voor al uw vragen 
op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn, voor een gezellig praatje of 
een luisterend oor. Er vinden diverse 
activiteiten plaats en tegen een lage 
prijs kunt u gezellig samen lunchen. 
De activiteitenprogramma’s vindt u 
op de website: www.voerendaal.nl.

\ Samen eten: 
iedere 1e en 3e dinsdag van de maand 
kunt u tegen een lage prijs deelnemen 
aan een lunch in de Hoeskamer.
Aanmelden kan via de Infobalie of 
vrijwilligers van de Hoeskamer.

\ De Infobalie:
geopend woensdag van 10:00-13:00 
uur en dinsdag en donderdag van 
13:00-16:00 uur. U kunt terecht voor 
al uw vragen over wonen, zorg en 
welzijn en het aanmelden van verzoeken 
voor het BuurtTeam, de BuurtBus en 
de BoodschappenBus en cursussen 
georganiseerd vanuit de Burgerij.

\ Spreekuur wethouders:
iedere 2e dinsdag van de maand
van 13:00-14:00 uur.

\ Spreekuur Wmo-consulent:
iedere dinsdag tussen
14:00-16:00 uur.

\ i-Café:
iedere 2e dinsdag van de maand
open inloop tussen 14:00-16:00 uur.

\ Bibliotheek:
dinsdag van 13:00-16:00 uur,
woensdag van 10:00-13:00 uur/
18:30-20:00 uur,
donderdag van 13:00-16:00 uur, 
vrijdag van 18:30-20:00 uur.

\ De Burgerij Voerendaal-Kunrade 
Furenthela 17, Voerendaal  I  045 - 575 24 71  I  burgerij.klimmen@voerendaal.nl

\ De Hoeskamer: 
iedere dinsdag en donderdag van 
10:00-16:30 uur open inloop. Voor 
al uw vragen op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn, voor een 
gezellig praatje of een luisterend 
oor. Er vinden diverse activiteiten 
plaats en tegen een lage prijs kunt 
u gezellig samen lunchen. De 
activiteitenprogramma’s vindt u op 
de website: www.voerendaal.nl. 

\ Samen eten: 
iedere dinsdag en donderdag kunt u 
tegen een lage prijs deelnemen aan een 
lunch in de Hoeskamer. Aanmelden kan 
via de vrijwilligers van de Hoeskamer.

\ Spreekuur wethouders: 
iedere 3e dinsdag van de maand 
van 13:00-14:00 uur.

\ Spreekuur Wmo-consulent: 
iedere donderdag tussen 10:00-12:00 
uur.

\ i-Café: 
iedere 1e en 3e maandag van de maand 
tussen 14:00-16:00 uur.

\ Zitdansen: 
iedere 2e maandag van de maand 
van 10:00-12:00 uur.

\ Taalclub: 
iedere dinsdag en vrijdag 
van 09:30-12:00 uur.

\ Ouders & Zo: 
iedere 3e maandag van de maand 
van 19.00-21:00 uur.

\ Mannen achter de Pannen: 
iedere vrijdag in de even weken de 
Basiscursus, iedere vrijdag in de oneven 
weken de Gevorderdencursus.

\ De Burgerij Ransdaal (’t Wouves)
Dorpsplein 14, Ransdaal  I  06 - 23 66 11 52  I  burgerij.klimmen@voerendaal.nl

\ De Hoeskamer: 
iedere woensdag van 10:30-18:30 uur 
en zaterdag van 11:00-15:00 uur open 
inloop. Voor al uw vragen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn, voor een 
gezellig praatje of een luisterend oor.
Er vinden diverse activiteiten plaats. 
De activiteitenprogramma’s vindt u op 
de website: www.voerendaal.nl.

\ Samen eten: 
Iedere woensdag wordt er rond 
12:00 uur een lunch aangeboden door 
de vrijwilligers van de Hoeskamer 
tegen een lage prijs.

\ Lunchen/dineren: 
Iedere woensdag wordt tussen 
14:30-18:00 uur een warme maaltijd 
geserveerd voor €4,50 p.p. En iedere 
zaterdag wordt er tussen 11:00-
15:00 uur een broodmaaltijd à € 2,00  
aangeboden. Aanmelden is gewenst.

\ Spreekuur wethouders: 
iedere 2e woensdag van de maand 
van 11:00-12:00 uur.

\ Spreekuur Wmo-consulent: 
iedere 1e woensdag van de maand 
tussen 13:00-15:00 uur.

\ De Burgerij Ubachsberg (MFC Ubachsberg)
Oude Schoolstraat 33a, Voerendaal  I  burgerij.klimmen@voerendaal.nl

\ De Hoeskamer: 
iedere dinsdag en donderdag van 
10:00-16:00 uur. U kunt terecht voor al 
uw vragen over wonen, zorg en welzijn, 
een gezellig praatje, een luisterend oor. 
Er vinden diverse activiteiten plaats 
en tegen een lage prijs kunt u gezellig 
samen lunchen.

\ Spreekuur wethouders: 
iedere laatste donderdag van de maand 
van 13:00-14:00 uur.

\ i-Café: 
iedere 4e dinsdag van de maand open 
inloop tussen 14:00-16:00 uur.

\ Maatschappelijk werk spreekuur: 
iedere donderdag van 14:00-15:00 uur.

\ Spreekuur Wmo-consulent: 
iedere dinsdag van 11:00-13:00 uur.

\ Wmo spreekuren

De spreekuren van Wmo
worden weer opgestart. 
• Klimmen op dinsdag
 van 13.30-15.00 uur;
• Ubachsberg op dinsdag
 van 11.00-13.00 uur;
• Ransdaal iedere 1e woensdag
 van de maand van 13.00-15.00 uur;
• Voerendaal-Kunrade op
 donderdag van 10.00-12.00 uur.
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\ Word vriend
 van de Laurentius

Behoud 
Alle inwoners van Voerendaal 
en Kunrade worden opgeroepen 
zich mede verantwoordelijk 
te voelen voor de Laurentius. 
Een beeldbepalend monument 
met de bijna 1000 jaar oude 
toren. Eeuwenlang hebben onze 
voorouders het onderhoud en de 
restauratie van dit prachtige pand 
voor hun rekening genomen en 
aan ons doorgegeven. Nu is het 
aan onze generatie en de daarop 
volgende om te behouden, te 
koesteren en door te geven. Want 
kijken we niet allemaal wel eens op 
het uurwerk om te zien hoe laat het 
is. Hebben we de klokken horen 
luiden bij gelegenheden vol emoties 
zoals een huwelijk, begrafenis, 
vieringen en feestdagen.

De instandhouding van het gebouw
wordt al jaren betaald door verschil-
lende partijen. De Rijksoverheid, 
gemeente Voerendaal en Provincie 

Limburg hebben in het verleden 
de kosten voor een gedeelte 
gesubsidieerd. Maar die bijdrage 
wordt steeds minder. De 
parochianen betalen al veel met hun 
kerkbijdrage, maar er zijn – buiten 
deze parochianen – ook mensen in 
Voerendaal die waarde hechten aan 
het monument en bereid zijn daar 
een bijdrage aan te geven. Daarom 
is deze oproep er voor iedereen en 
bedoeld als cofinanciering van de 
restauratie en verduurzaming van 
het gebouw zelf, maar vooral ook 
voor het gebruik ervan. Tijden 
veranderen, nieuwe wensen dienen 
zich aan. Maar het feit dat een 
kerkgebouw het middelpunt van 
een kern is, blijft onveranderd. 

Samen met geïnteresseerde 
parochianen, Bisdom Roermond, 
gemeente Voerendaal, 
Monumentenzorg en Provincie 
Limburg zijn er plannen 
gemaakt voor de toekomst. 

Word vriend
Om letterlijk een steentje bij te 
dragen aan dit bijzondere monument 
kunt u ‘vriend’ worden van de 
Laurentius, waarbij u kunt kiezen 
uit drie verschillende pakketten met 
daaraan gekoppeld drie verschillende 
bedragen. Deze bijdragen worden 
alleen gebruikt voor de restauratie en 
verduurzaming van het pand. U kunt 
kiezen uit het pakket Haan (€ 25 per 
jaar), Klok (€ 50 per jaar) of Toren 
(€ 100 per jaar) en bij elk pakket 
horen verschillende bedankjes. 

Stuur een email naar 
vrienden@parochie-voerendaal.nl of 
vul via www.parochie-voerendaal.nl 
het formulier in. De gedrukte 
inschrijfformulieren liggen 
in de kerk voor u klaar. Het vrienden 
pakket van uw keuze is geldig voor 
1 jaar en wordt automatisch verlengd. 
U kunt de steun uiteraard stopzetten 
wanneer u dat wenst.

Zie voor meer informatie 
www.parochie-vrienden.nl en
volg Vriend van de Laurentius
ook op Facebook:
www.facebook.com/
vriendvandelaurentius

De Sint-Laurentiuskerk in Voerendaal is een rooms-katholieke kerk 
die oorspronkelijk uit de 11e eeuw stamt. De kerk werd in 1049 door 
Paus Leo IX geconsacreerd en is de enige door een paus ingewijde 
kerk van Nederland. Anno 2020 is een volgende restauratie nodig. 
Om deze restauratie en verduurzaming mede te financieren is er een 
‘Vriend van de Laurentius’ plan bedacht. Inmiddels zijn er al over de 
100 vrienden aangemeld.

\ Ondernemer aan het woord

Op 3 oktober 2019 openden Salvatore en Marcella 
Giorgio-Amoroso met hun twee zonen Giuseppe en 
Daniele de deuren van i Colori della Pasta & Pizza aan de 
Klimmenderstraat 31. Pasta en pizza met ingrediënten uit 
heel Italië, volgens Siciliaanse receptuur.

Een restaurant in Nederland
De Nederlandse taal zijn ze nog niet helemaal machtig, maar 
hun glimlach en de geur van pizza en pasta verwelkomen u 
meer dan hartelijk. Het liefst zien ze hun gasten als ‘amici’ en 
ze laten u de smaken van hun geboorteland graag beleven. Vijf 
jaar geleden kwamen ze naar Nederland voor een nieuw leven. 
Vader Salvatore als echte pater familias, bedacht het allemaal en 
zijn gezin volgde. De werkeloosheid in Zuid-Italië is groot en 
via vrienden leerden ze Nederland kennen. Ze staken er al hun 
energie in om goed terecht te komen, zich aan te passen aan de 
cultuur en hier te wonen en te werken. Allemaal hebben ze een 
achtergrond in de horeca en het is dan ook niet vreemd dat ze 
in die branche in Maastricht aan de slag gingen.

Zijn hele leven droomde Salvatore al van een eigen restaurant 
en toen hij hoorde van het pand in Klimmen voelde het meteen 
goed. Ze woonden in Sicilië ook in een kleiner dorp en daarmee 
wenden ze snel. Om een heerlijke pizza te maken hoef je geen 
Nederlands te spreken, al leren ze veel van het opnemen van 

\ i Colori della
 Pasta & Pizza

de bestellingen. Sommige gasten maken juist van 
de gelegenheid gebruik om hun eigen Italiaanse 
woordjes nog eens te oefenen. Dat het enthousiasme 
alleen maar groeit, bewijst het feit dat het gezin in 
augustus nog een zaak opent in Bocholtz. “Voor de 
zonen en schoondochter”, lacht Salvatore. 

In de negen maanden dat ze intussen geopend zijn, 
waren er vijf tijdens de corona crisis. Vijftien dagen 
lang waren hun deuren gesloten en vervolgens 
mochten ze weer open, omdat ze al ingericht 
waren op het afhalen en bezorgen van pizza en 
pasta. Bestellen kon en kan telefonisch of op 1,5 
meter afstand in de zaak. Bijna iedereen pint en de 
wachttijd is kort.

De gerechten
Is het de puurheid van de receptuur, de echte verse 
Italiaanse ingrediënten of de mozzarella ‘fior di latte’ 
die de gerechten net dat beetje extra geeft? Risotto, 
wel dertig verschillende pizza’s, pasta, vlees- en 
visgerechten en desserts. Samen met het 24-uurs 
transport op bestelling rechtstreeks vanuit Italië voor 
het meel, de pasta, de kazen, het vlees en de kruiden. 
U kunt de pizza en pasta afhalen, via reservering in 
het restaurant nuttigen of aan huis laten bezorgen 
van dinsdag tot vrijdag. Arrivederci!

Bezoek de Facebook pagina van de pizzeria en bekijk 
de menukaart. Of bezoek het restaurant in Klimmen. 
De tafeltjes op de stoep verraden waar u moet zijn.

\ De kleuren van pasta & pizza rechtstreeks vanuit Italië 
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\ Scouting:
 laat je
 uitdagen! 

Scouting is de grootste jeugdvereniging van Nederland, en sinds 1961 
is er al een groep in Voerendaal actief. Veel mensen kennen scouting 
van het knopen leggen en vuurtjes stoken, maar wat houdt Scouting 
nou eigenlijk echt in?

Ontstaan van Scouting
Het begon ooit als een vrij militaristische jeugdbeweging in 
Groot-Brittannië, opgericht door Baden Powell naar zijn boek Scouting 
for Boys. Later waaide dit over naar Nederland als de Padvinders. 
Sinds die tijd is er veel veranderd bij Scouting: het draait niet meer alleen 
om knopen leggen en vuurtjes maken. Scouting staat voor uitdaging: 
ieder kind motiveren om zichzelf spelenderwijs verder te ontwikkelen met 
wisselende activiteiten, aansluitend op de leeftijdsgroep. Van een bezoekje 
aan de brandweer tot leren koken, helpen met snoeien in de gemeente 
tot leren hoe je zelf vuur maakt.

Leeftijdsgroepen
De vereniging is opgedeeld in leeftijdsgroepen (speltakken) vanaf 5 jaar: 
bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts. Bij iedere leeftijdsgroep 
worden activiteiten georganiseerd waar het kind wordt uitgedaagd zichzelf 
te ontwikkelen. Een vrijwilliger omschreef dit ooit als niveau +1. Zo 
leert de jongste groep (bevers) om samen te spelen, terwijl de oudste 
twee groepen (explorers en roverscouts) hun eigen activiteiten en 
(buitenlandse) zomerkampen organiseren. Hierdoor blijft scouting altijd 
een leuke hobby die met je meegroeit!

Kom eens kijken!
Keertje meedoen? Je mag altijd 4x gratis komen kijken bij Scouting 
Voerendaal. We komen bij elkaar op zaterdagen bij ons eigen gebouw aan 
de Goswijnstraat in Voerendaal, naast De Joffer. Kijk voor meer informatie 
en om je aan te melden op www.scoutingvoerendaal.nl/lid-worden.

\ Veel meer dan knopen leggen en vuurtjes stoken

Scouting Voerendaal is
op zoek naar vrijwilligers!

Lijkt het jou leuk om samen met ons 
wekelijks een uitdagende activiteit op te 
zetten voor de Voerendaalse jeugd? Dan 
is dit je kans! Als leiding bij scouting 
bereid je de wekelijkse activiteiten voor 
en voer je ze uit. Je vertelt de kinderen 
wat de bedoeling is en begeleidt ze waar 
nodig. Ontdekken en uitdagen staat bij 
scouting voorop, dus afhankelijk van de 
leeftijdsgroep waar je voor staat, geef je 
meer of juist minder begeleiding. 
Scouting ervaring is geen must: met een 
gezonde dosis energie en enthousiasme 
komt het altijd goed. Daarnaast sta je er 
natuurlijk niet alleen voor: je draait een 
activiteit altijd met je leiding-collega’s 
die je waar nodig zullen helpen. Met 
deze collega’s is er uiteraard ook 
een boel gezelligheid voor- en na de 
activiteiten en zijn er ook activiteiten 
voor de vrijwilligers van de vereniging. 
De activiteiten vinden wekelijks 
(behalve tijdens schoolvakanties) 
plaats op zaterdag en duren twee uur. 
De precieze tijden zijn afhankelijk 
van de leeftijdsgroep waar je leiding 
gaat geven. Nu al zin om te beginnen 
of wil je meer info? Kijk dan op 
scoutingvoerendaal.nl/vrijwilliger-
worden voor meer info of stuur een 
mailtje naar info@scoutingvoerendaal.nl.

Gemeente Voerendaal, zintuigenprikkelend...

~
Nog steeds bepalen de COVID-19 maatregelen veel van ons doen en laten. In mijn vorige column hoopte ik er 
stiekem nog op dat we elkaar tegen deze tijd weer konden omarmen, maar helaas is dat nog niet aan de orde. Heeft 
u net als ik tijdens de lockdown nieuwe paadjes en wandelingen ontdekt en Voerendaal weer door andere ogen leren 
kennen? Verplicht dichtbij huis blijven verraste ook in schoonheid, vergezichten en flora en fauna. Natuur die zich 
nergens wat van aantrok, groeide en bloeide. Soms leek het een cadeautje, een troost en een zonnestraaltje, die we 
zo hard nodig hadden.

En dan die omdenkers, waarvan er een paar in dit magazine beschreven staan. Handelen naar wat wel nog kan en 
daar proberen omzet mee te genereren. Vaak moedige beslissingen volgden. Gasten van de horeca die terugkwamen, 
aardappelkopers aan de hoeve, creatieve verenigingen en sporters in de buitenlucht. We hebben het samen gedaan 
en laten we dat vooral blijven doen. Oog voor elkaar en hoop op de toekomst. #Voerendaalsamensterk, juist nu. 

Het Zomerfestival Voerendaal, dat door haar kleinschaligheid, wel doorgaat. Kijk mee naar het programma in de 
krant bij dit magazine. Schrijf u snel in of geniet online mee. Ik heet u van harte welkom en verheug me nu al erop 
u weer te zien! Zoals altijd een aaneenschakeling van mooie momenten. Wees er live bij of met een glaasje wijn in 
uw hand vanuit thuis.

Voerendaal, genoeg te beleven, genoeg te ontdekken! 

Judith Eurlings / Query Design

/ Column
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\  Vanhier Wonen 
\ Een nieuwe naam voor
 Woningstichting Voerendaal én
 gebiedsuitbreiding

Woningvereniging Voerendaal 
werd in 1912 opgericht en in 
2003 veranderde de naam in 
Woningstichting Voerendaal. 
Anno 2020 is de stichting, door 
gebiedsuitbreiding, wederom toe 
aan een nieuwe naam. Juist om die 
uitbreiding duidelijk te maken en ook 
de inwoners van heel Zuid-Limburg 
zich bij de corporatie ‘thuis’ te laten 
voelen, veranderde Woningstichting 
Voerendaal per 6 juli haar naam naar 
Vanhier Wonen. Want van hier, van 
daar, van ons en van u, voelt als een 
thuis in Zuid-Limburg. Het logo met 
de drie schuine dakjes waaronder 
het goed wonen is, blijft hetzelfde. 
Kleinschaligheid, kwaliteit en 
herkenbaarheid. Daar staan ze voor, 
van Voerendaal tot Schinveld, van 
Vaals tot Eijsden-Margraten.

Waarom een andere naam?
Woningstichting Voerendaal is al meer dan 100 jaar actief 
in Voerendaal, maar de tijd is gekomen om ook buiten deze 
gemeente actief te worden. Daar hoort een naam bij die niet 
plaatsgebonden is, maar juist al de huurders bindt. Ze zijn 
er voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden. Ook zijn 
ze geen verhuurder die ergens ver weg zit. Ze zijn immers 
van hier. Met de naam Vanhier Wonen kunnen ze samen 
met hun huurders, de Huurdersbelangenvereniging, de 
gemeenten en de maatschappelijke partners nog meer het 
Vanhier gevoel uitstralen. Een corporatie die zijn huurders 
bij naam kent en staat voor kleine projecten die in de wijk 
het verschil maken. Projecten die een toegevoegde waarde 
vormen voor de gemeente, de omwonenden en de huurders. 
Sociale woningbouw die vooral ook mooi mag zijn en 
kwaliteit uitstraalt, waarbij de huurder wat te kiezen heeft 
en het voorzieningenniveau overal gelijk en hoog is. 

Binding met de regio
Geen naamsverandering vanwege een fusie dus en zeker niet 
omdat de naam Voerendaal niet mooi zou zijn. Verre van 
dat. Ze zijn en blijven een overzichtelijke woningstichting 
die met beide benen midden in de Voerendaalse samen-
leving staat. Maar juist de binding met de hele mooie 
Zuid-Limburgse regio was het uitgangspunt. Trots op 
waar ze vandaan komen en zoals Léon Creugers, directeur 
bestuurder, als lijfspreuk heeft ‘Als je niet weet waar je 
vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat’. Met 
Vanhier Wonen, werd het een naam die als spreektaal zo 
uit je mond komt rollen en vanuit elk standpunt gezien een 
gevoel van thuis geeft. Een gevoel van lokaliteit, zonder 
Voerendaal te benoemen. En of men nu een woning in het 
nieuwe project in Schinveld of toekomstig Vaals of Eijsden-
Margraten huurt, samen met de bewoners werkt Vanhier 
Wonen aan leefbare wijken en buurten in Zuid-Limburg. 

www.vanhierwonen.nl

\ Ondernemer aan het woord

The Move Factory is een sportstimulerings-
organisatie die probeert inwoners van Voerendaal 
in beweging te krijgen en te houden. Ze geven 
daarmee handen en voeten aan het sport- en 
beweegbeleid van onze gemeente. Met verstand 
van sporten en bewegen en zetten zij deze 
expertise graag in voor Voerendaal.

Wat doen zij?
In opdracht van de gemeente en samen met betrokken 
partners organiseren ze activiteiten, bijeenkomsten 
en coachen ze medewerkers van organisaties die zich 
bezig (willen) houden met sport en bewegen. Namens 
onze gemeente zetten zij combinatiefunctionarissen 
in die ondersteuning bieden aan de kwaliteit van de 
gymlessen op de 4 Voerendaalse basisscholen. Hier 
gaan ze concreet mee aan de slag in het schooljaar 
2020 – 2021. Daarnaast ontwikkelen ze activiteiten 
op en rondom sportieve omgevingen en voeren 
deze uit samen met de (sport)verenigingen en 
andere organisaties die de inwoners van Voerendaal 
in beweging houden. Ze willen daarmee met name 
alle goede initiatieven in deze mooie gemeente 
ondersteunen. De organisaties die hebben bijgedragen 

\ The Move Factory
aan het Voerendaals Sportakkoord hebben hen daar al 
ontmoet. The Move Factory is dan ook onderdeel van 
het Voerendaals Sportplatform, om de ambities van het 
Sportakkoord verder vorm te geven.

Hart voor Voerendaal
Vanuit de aanpak Positieve Gezondheid, is Voerendaal 
sinds dit jaar ook JOGG-gemeente (Jongeren Op 
Gezond Gewicht). The Move Factory heeft hiervoor 
de JOGG-regisseuse mogen aanstellen. Bij vragen over 
gezondere levensstijl voor jeugd en jongeren kan er 
contact opgenomen worden met de JOGG regisseuse 
Anouk Bisschops vanuit het team. Om al deze 
activiteiten herkenbaar te houden, zullen ze samen 
met de andere organisaties die in Voerendaal bijdragen 
aan Positieve Gezondheid, de acties uitvoeren onder 
de vlag “Hart voor Voerendaal”. Het is dus heel goed 
mogelijk dat u binnenkort de rode kleur en het rode 
hart ergens voorbij ziet komen. 

Vragen over de organisatie, ondersteuning bij sport en 
bewegen, of gewoon nieuwsgierig? Neem een kijkje op 
de website: www.themovefactory.nl. Kom in beweging 
en blijf gezond!
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\ Een steuntje in de rug voor starters

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een Starterslening gelden de 
volgende voorwaarden:
•  U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland;
•  U bent nog niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning;
•  U koopt een bestaande woning in gemeente Voerendaal met een 

koopsom van maximaal € 225.000,- kosten koper;
•  U koopt een nieuwbouwwoning in gemeente Voerendaal met een 

koopsom van maximaal € 225.000,- vrij op naam;
• De hoofdsom van de Starterslening bedraagt maximaal € 45.000,-; 
• De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.

Aanvragen
De Starterslening vraag u aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
(SVn). Hiervoor heeft u een toewijzingsbrief nodig. Deze toewijzingsbrief 
ontvangt u van gemeente Voerendaal als u voldoet aan bovenstaande 
voorwaarden. Op de site van gemeente Voerendaal www.voerendaal.nl vindt 
u onder het kopje Aanvragen en Regelen, informatie over de starterslening 
en het formulier voor het aanvragen van de toewijzingsbrief. 

Meer informatie over de Starterslening kunt u ook vinden op de site 
van het SVn (www.svn.nl/starterslening).

\ Starterslening

Een beperkt aanbod, steeds minder mogen lenen en stijgende prijzen: 
een huis kopen is voor starters niet makkelijk. Een Starterslening is 
een steuntje in de rug voor mensen die voor de eerste keer een eigen 
woning willen kopen.

Wat is een starterslening
De Starterslening is een extra lening die u af kunt sluiten bovenop de 
hypotheek van uw eerste woning. Deze extra lening kan het verschil 
overbruggen tussen de prijs van de woning en het bedrag dat u bij uw bank 
kunt lenen. De Starterslening is een bijzondere lening. Met deze lening 
kunt u uw eerste woning kopen, als u (nog) niet genoeg inkomen heeft. De 
eerste drie jaar van de looptijd van de lening betaalt u nagenoeg geen rente 
en aflossing. Dat scheelt behoorlijk in de woonlasten. Wel wordt tevens 
een Combinatielening aangegaan. Dit is nodig in verband met de financiële 
regelgeving rondom hypotheken. Pas na drie jaar gaat u op basis van 
annuïteit rente en aflossing betalen, als uw inkomen tenminste voldoende 
gestegen is. Na het derde, zesde, tiende en vijftiende jaar kan een hertoets 
aangevraagd worden. U betaalt de maandlast die past bij het inkomen dat u 
op dat moment heeft. Als uit de hertoets blijkt dat de financiële draagkracht 
onvoldoende is, worden de rente en aflossing aangepast. Extra aflossing op 
de starterslening is altijd boetevrij mogelijk. En bij verkoop van de woning 
wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.

\ Aanpak knelpunten verkeer

Verbeteren verkeersstromen
Het mobiliteitsplan is de basis waar-
mee een plan ontwikkeld wordt hoe we 
als gemeente omgaan met de verschil-
lende knelpunten en worden toekom-
stige scenario’s beschreven. Onderwer-
pen in deze scenario’s zijn bijvoorbeeld 
knelpunten op het gebied van parkeren, 
maar ook de ontwikkeling van oplaad-
punten voor elektrische voertuigen. Het 
uiteindelijke doel van dit mobiliteits-
plan is het verbeteren van de verbindin-
gen in en tussen de kernen en met de 
omliggende regio’s. Hierdoor zijn de 
bewoners, ondernemers en bezoekers 
van onze gemeente verzekerd van een 
goede en duurzame bereikbaarheid. Het 
mobiliteitsonderzoek richt zich op drie 
voorname aspecten: de verschillende 
verkeersstromen binnen onze gemeente, 
de verkeersveiligheid bij bestaande 
knelpunten, en het opstellen van een 
gemeentelijk parkeerbeleid. Om de ver-
keersstromen te meten, hebben wij in 
de afgelopen maanden diverse verkeer-
stellingen uitgevoerd. De resultaten 
worden in de komende publicaties van 
“Onder Ons” en op de Facebookpagina 
van de gemeente gedeeld.

Denkt u mee?
Omdat wij het belangrijk vinden wat 
u als inwoner ervaart en open staan 
voor uw ideeën en inzichten, stonden 
er origineel drie bewonersavonden 
ingeroosterd, waarin we de hierboven 
genoemde werkzaamheden wilden 
presenteren. Echter zijn deze bewoners-
avonden vanwege de COVID-19-
maatregelen komen te vervallen. Wij 
willen u dan ook graag alsnog via deze 
weg informeren over de huidige stand 
van zaken, en u vooral de mogelijkheid 
bieden om inzichten en/of suggesties 
met ons te delen. Daarbij worden uw 
inhoudelijke opmerkingen of eventuele 
vragen op prijs gesteld. Dit kan op de 
volgende manieren:

•  U kunt tot en met vrijdag 2 oktober 
contact opnemen met het aan-
spreekpunt van Grenspaal 12 via 
mobplanvoerendaal@gp12.nl en via 
telefoonnummer 06 – 83 38 73 59. 
Via deze weg kunt u alle inzichten, 
suggesties of inhoudelijke vragen met 
ons delen.

•  In de laatste twee weken van 
september worden er meerdere 

inloopspreekuren georganiseerd 
in vier kernen binnen de gemeente 
Voerendaal, waarbij wethouder 
Pierre Verbraak aanwezig is:

 •  Burgerij Ubachsberg: 23 september 
tussen 16.30-19.30 uur;

 •  Burgerij Ransdaal: 28 september 
tussen 16.30-19.30 uur;

 •  Burgerij Voerendaal-Kundrade: 
30 september tussen 16.30-19.30u;

 •  Burgerij Klimmen: 2 oktober 
tussen 16.30-19.30 uur.

 Vanwege de COVID-19-maatregelen 
vinden deze inloopspreekuren enkel op 
aanmelding plaats, met maximaal vier 
bewoners per gesprek voor de duur 
van 10 minuten. U kunt zich aanmel-
den via de genoemde contactgegevens 
van Grenspaal 12, waarbij de werkwijze 
vol=vol gehanteerd wordt.

Alle bevindingen worden mee-
genomen bij de verdere uitwerking 
van het project, waarna deze 
kunnen leiden tot een eventuele 
bijstelling van het mobiliteitsplan. 
De onderzoeksresultaten en de 
oplossingsvoorstellen publiceren 
wij in de toekomstige publicaties 
van “Onder Ons” en worden via 
Facebook met u gedeeld. Wij stellen 
uw medewerking zeer op prijs en 
zijn benieuwd naar uw inzichten 
over de verkeersveiligheid binnen 
gemeente Voerendaal!

In samenwerking met onze gemeente is het verkeerskundig advies-bureau 
‘Grenspaal 12’ bezig met het opstellen van een gemeentelijk mobiliteitsplan. 
Met dit mobiliteitsplan willen we de knelpunten op het gebied van 
verkeersveiligheid en doorstroming in de woonkernen in beeld brengen.

\ Aan de slag met verkeersveiligheid, verkeersstromen en parkeerbeleid

\ Melding makenZwerfvuil? Verstopte riolering? Losse 
tegels? Een omgewaaide boom? Last 
van ongedierte? Maak een melding!

Snelle en betere afhandeling
Onze gemeente vindt het belangrijk om 
meldingen van inwoners snel en goed 
af te handelen. Omdat er verschillende 
mogelijkheden zijn om een melding te 
doen, via onze website, de Voerendaal 
app, telefonisch, mondeling of via 
Facebook, kan het zijn dat een melding 
niet direct bij de juiste persoon 
terecht komt en het langer duurt om 
opgepakt en afgehandeld te worden. 

Daarom zijn we als gemeente bezig de 
meldingsprocedure onder de loep te 
nemen en verbeteringen aan te brengen. 
Doel is natuurlijk dat inwoners zo snel 
en goed mogelijk geholpen worden!

Melding maken?
Gebruik onze website!
Op onze website kunt u via de 
knop ‘Melding maken’ het snelst en 
gemakkelijkst een melding maken. 

De melding komt in ons zaaksysteem 
terecht en direct bij de ambtenaar 
die uw melding gaat afhandelen. 
Wij willen u dan ook vragen vooral 
via deze weg uw melding te maken en 
niet via Facebook of Twitter. Ook een 
melding via de Voerendaal app heeft 
onze voorkeur. Wij houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen, waarbij 
ons uitgangspunt is: snellere en betere 
afhandeling!
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De gemeenteraad is het hoogste 
bestuurlijke orgaan van de gemeente. 
Haar leden worden iedere vier jaar 
gekozen door de kiesgerechtigde 
inwoners van de gemeente Voerendaal. 

De raad van de gemeente Voerendaal 
bestaat uit vijftien zetels die bemenst 
worden door de leden van zeven 
fracties. De fracties die deel uitmaken 
van de gemeenteraad in Voerendaal zijn: 
Democraten Voerendaal, Voerendaal 
Actief, CDA, PvdA, D’66, Algemeen 
Gemeenschapsbelang en VVD.

Op de website www.voerendaal.nl
vindt u meer informatie over de 
gemeenteraad. U kunt desgewenst 
via de website een e-mail sturen aan 
een raadslid.
Voor vergaderdata en vergaderstukken 
kunt u ook terecht op www.voerendaal.nl 
onder Raad en College.
Voor overige vragen en informatie kunt u 
terecht bij de griffie: griffie@voerendaal.nl / 
045 – 575 33 99.
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