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Parkstad Leeft!
viert feest

DE TAART IS GESPONSORD DOOR BAKKERIJ VONCKEN

Gelukkig valt er toch nog iets moois te
vieren in deze bizarre tijden. Parkstad
Leeft! bestaat namelijk precies 1 jaar
en daar zijn we reuze trots op! In deze
jubileumeditie ondermeer aandacht
voor het andere feest in deze periode,
carnaval, met een bijpassend menu
en een kijkje achter de schermen bij
enkele fervente carnavalsvierders.
Knip de carnavalsposter uit en hang
hem achter het raam. Vergeet ook je
Valentijn niet op de dag van de liefde.
En, hoe gaan wij stemmen voor de
Tweede Kamerverkiezingen? Verder
een extra katern met handige tips en
wetenswaardigheden over duurzame
energie. Dien bovendien de oplossing
van de woordzoeker in en maak kans op
wederom prachtige prijzen.

#1

Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de
aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Op 28 juni 2019 publiceerde
het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale
klimaatafspraken. Hierin is afgesproken dat we de CO2-uitstoot met elkaar sterk gaan
verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs met 95%. Eén van
de afspraken in het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken
waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden.
In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. In een
Transitievisie Warmte (TVW) onderzoeken gemeenten wat het beste alternatief voor koken en
verwarmen met aardgas is. En voor welke buurten als eerste een plan wordt gemaakt.

Meer informatie over

In dit nummer

Deze energietransitie brengt grote veranderingen met zich mee, ook voor inwoners van
de Parkstad-gemeenten. De maatregelen hebben een impact op hoe we wonen, werken
en leven. Via deze duurzaamheidskrant willen wij u informeren over de energietransitie
in Parkstad en uw gemeente. Voor het verduurzamen van uw woning kunt u bijvoorbeeld
terecht bij de WoonWijzerWinkel, hét energieloket voor de Parkstad-gemeenten!
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Dit en meer vind je in Parkstad Leeft!
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Maanduitgave Parkstad Leeft!

Beste lezer,

2e jaargang, Januari 2021, editie 12

In de vorige editie van Parkstad Leeft!, december 2020, hebben
we reeds een korte terugblik geworpen op een bizar jaar.
Een jaar dat de meesten onder ons het liefst zo snel mogelijk
achter zich laten. Ik ben van gelijke mening. Zoals het een goed
ondernemer betaamt, dien je van de mindere perioden te leren
om deze vervolgens om te buigen tot een positieve vooruitblik
naar het nieuwe jaar.

Oplage: 120.000 (gratis h.a.h.)
Verspreidingsgebied:
Regio Parkstad: Heerlen, Brunssum,
Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal.
Regio Westelijke-Mijnsteek: Schinnen,
Oirsbeek, Amstenrade, Doenrade, Puth en
Sweikhuizen.
Regio Heuvelland: Mechelen, Vijlen/Lemiers,
Bocholtz, Wahlwiller, Eys, Nijswiller, Partij/
Wittem, Wijlre, Gulpen, Schin op Geul, Vaals
en Valkenburg.
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Randal Esser Sales & Media
Lay-out en vormgeving
Di-gitta-al
Druk
Print Power Nederland, Melick

Met het knallen van de kurken tijdens de jaarwisseling is
voor ons een zeer bijzonder jaar begonnen. Met deze 12de
editie vieren wij immers het 1-jarig bestaan van Parkstad
Leeft!. We hebben hiermee niet alleen een mijlpaal bereikt,
maar tevens bestaansrecht verworven als volwaardig blad
in Parkstad en omstreken. Met een oplage van maar liefst
120.000 exemplaren brengen wij maandelijks leuke periodieke
wetenswaardigheden, maar ook informatieve thema’s op
het gebied van wonen, zorg, onderwijs, mobiliteit en lifestyle
aan de orde. Wij zijn er trots op dat wij deze gratis huis aan
huis krant nog steeds mogen maken, mede dankzij onze
trouwe adverteerders. Het doet deugd te zien dat steeds
meer Parkstad Limburg burgers onze krant lezen, getuige
alleen al het groot aantal inzendingen van de maandelijkse
woordzoekeroplossing, waarvoor wij iedere maand weer
bedrijven proberen te vinden, die aantrekkelijke prijzen ter
beschikking willen stellen.

KOOP MET
PLEZIER BIJ
DE LOKALE
WINKELIER!

Ook wij hebben dit jaar een goed voornemen. Wij willen jou als
lezer namelijk nóg beter voorzien van plaatselijk en regionaal
nieuws. Bovendien willen wij de adverteerders steeds meer
laten meeprofiteren door het inzetten van onze digitale
kanalen. Uiteraard is dit alleen haalbaar met de medewerking
van de lokale ondernemers en instellingen, want via hun steun
en vertrouwen kunnen wij Parkstad Leeft! verder laten groeien.
Daarnaast roepen wij onze trouwe lezers op om ons te voorzien
van leuke nieuwtjes, ideeën en voorstellen via de Parkstad
Leeft! Nieuwtjesbox (parkstadleeft@randalesser.nl). Op deze
manier kan ook jij je steentje bijdragen aan de continuïteit en
uitbouw van Parkstad Leeft!

Uitgever
Randal Esser Sales & Media
Van der Scheurstraat 109
6413 VG Heerlen
+31 (0)45 750 95 50
+31 (0)650 29 88 07
mail@randalesser.nl
www.randalesser.nl
Volg ons ook op:
Facebook: Parkstad Leeft
Instagram: ParkstadLeeft

Wij wensen iedereen een mooi, actief, maar zeker een héél
gezond 2021!!

Copyright©2021 Randal Esser Sales &
Media. All rights reserved.

Met vriendelijke groet,
Randal Esser, Uitgever Parkstad Leeft!

De inhoud van dit blad is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. De uitgever
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor
mogelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik
van de in deze uitgave aangeboden informatie.
Aan de aangeboden informatie kunnen evenmin
rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten
voorbehouden

Dubbel feest!
Eind januari bestaat Randal Esser Sales & Media 10 jaar.
Behalve uitgever van Parkstad Leeft! werken wij ook voor
opdrachtgevers (bedrijven, verenigingen) die een eigen
krant of magazine willen uitgeven. Onder andere ter promotie
van hun bedrijf of ter gelegenheid van een jubileumfeest.
Wil je hier meer over weten? Bel dan: 06-50298807.

N.B. de redactie is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de advertenties in deze uitgave

ENERGIEK
PARKSTAD
Energiek Parkstad
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OPLOSSING
Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

MENU VAN DE MAAND:
LIMBURGS ZOERVLEISJ
(ZUURVLEES)

STUUR JE ANTWOORD VÓÓR
14 FEBRUARI 2021 NAAR
PARKSTADLEEFT@RANDALESSER.NL

Koffie op kantoor. Koffie in de kantine. Koffie
op festivals, in restaurants, uw favoriete terras
of gewoon thuis. Zeg je koffie - waar u het ook
graag drinkt - Koffie Compleet is uw partner.
En het bijna vijftig jaar oude bedrijf uit Beek
doet veel meer.

Voor Limburgs Zoervleisj worden bij
voorkeur riblappen gebruikt omdat
hier een beetje vet aan zit hetgeen het
geheel wat malser maakt, maar je kunt er
ook sucadelapjes of ander rundvlees voor
gebruiken.

In den beginne…

Bijna vijftig jaar geleden in 1976 begon
Koffie Compleet onder de naam Fountain
Beek. Oprichter Fons van der Heijde leverde
koude en warme dranken aan bedrijven.
Zoon Michel stapte in 2004 in de zaak en
veranderde de naam in Koffie Compleet.
Michel, een volleerd barista en brewmaster,
drinkt graag een bakkie van zijn eigen
koffie -sapore perfetto, zwart alstublieft- en
raakt er niet over uitgepraat. Zijn bijnaam:
de koffiefilosoof! Hij geeft ook graag, op
aanvraag, een workshop; van Bes tot Boon.

INGREDIËNTEN (4 personen):
1 kg runderriblappen
5 uien
5 kruidnagels
8 gekneusde jeneverbesjes
1 theelepel nootmuskaat
zout & peper
3 laurierblaadjes
250 ml azijn
3 flinke plakken ontbijtkoek
4 eetlepels appelstroop
boter om in te bakken

Zo werd Michel, gedurende de jaren het
gezicht en de drijvende kracht achter Koffie
Compleet. Hij ontwikkelde samen met de
brander, eigen koffiemelanges (waaronder
bijvoorbeeld een Roda melange waarmee de
club wordt ondersteund), de koffiemelanges
worden in Limburg gebrand met koffiebonen
uit de hele wereld, de instantkoffie (ook
eigen recepten) komt van een leverancier uit
Brabant.

BEREIDINGSWIJZE:
Laat het vlees een uurtje op kamer
temperatuur komen alvorens je het gaat
bakken. Bij voorkeur in 2 porties bakken.
Als de 2e portie bruin begint te worden,
doe je de eerste portie er weer bij en
laat het net zo lang bakken tot het bijna
aanbrandt. Snijd ondertussen de uien in
ringen of stukjes en bak deze in de boter
in een koekenpan tot ze beginnen te
verkleuren.

Zorg voor voldoende vloeistof zodat het
vlees net onder staat, voeg eventueel een
beetje warm water toe. Door er warme
vloeistof bij te doen, blijft je vlees malser.
Laat dit met de deksel op de pan minimaal
3 uur garen. Het vlees moet uitelkaar
vallen.
Vis de laurier en jeneverbessen uit de
pan en voeg daarna de appelstroop en
de in blokjes gesneden ontbijtkoek toe
en laat dit onder goed roeren nog even
doorkoken. Breng het Limburgs Zoervleisj
eventueel nog op smaak met peper en
zout.

KOM KIJKEN BIJ

Wil je een virtuele 360⁰-tour in
ons schoolgebouw? Een voorlichtingsvideo en een Q&A met
een docent en een leerling
bekijken of de online Open Dag
terugkijken? Of je aanmelden
voor een online voorlichtingsavond? Ga dan naar:

CITAVERDE.NL/KENNISMAKENVMBOHEERLEN
SERVEERTIP: Limburgs Zoervleisj is het lekkerst op frietjes of
aardappelpuree. Ideale combinatie voor de tijd van het jaar met
heerlijke rode kool.

1e PRIJS: Cadeaubon t.w.v. € 50,00 + ronde broodplank
t.w.v. € 38,50 te besteden bij CA-VA Interieur te Heerlen.
Mevr. M. Leunissen, Landgraaf
2e PRIJS: Cadeaubon t.w.v. € 50,00 te besteden
BijStox te Heerlen op de Woonboulevard.
Dhr. J. Haenen, Wijlre
3e PRIJS: 5 x 1 Vrijkaart t.w.v. € 9,95 van
Steinerbos Belevenispark te Stein.
Fam. Vankan, Schimmert
Julius en Wil Winkens, Heerlerheide
Tonnie Leemreize van Beek, Heerlen
IEDEREEN GEFELICITEERD! JULLIE WORDEN SNEL BENADERD VOOR DE PRIJS.

Service

Waarom kiezen voor Koffie Compleet als
koffieleverancier? Niet alleen vanwege
de lekkere koffie, die sommige andere
leveranciers ook hebben. Waar Koffie
Compleet het verschil in kan maken, is de
service. Het bedrijf uit Beek heeft een team
van goede monteurs die niet alleen zorgen
voor de onderhoudsbeurten, maar ook van het
snel verhelpen van storingen. Snel, flexibel en
oplossingsgericht.
Dankzij die kenmerken werken organisatoren
van grote en kleine evenementen graag
met Koffie Compleet samen. Voorbeelden:
Remcom, Event Design Parkstad, PEPr
company, de kerstmarkt in de Fluweelgrot in
Valkenburg, Pinkpop (camping) en natuurlijk
Parkcity Live.

Maar Koffie Compleet heeft ook voorzieningen
voor kleinere evenementen zoals een tuktuk,
een barista bar en een heuse foodtruck.

Nieuwe samenwerking

Een nieuw concept van Koffie Compleet is een
samenwerking met schoonmaakbedrijf Zuyver
van Heerlenaar Tim Feijen. Onder de noemer
zuyverekoffie.nl werken beide bedrijven
samen en ontzorgen ze klanten op het gebied
van schoonmaak, facilitaire zaken, service en
natuurlijk lekkere koffie. Er wordt niet alleen
gezorgd voor een schone werkomgeving, er
staat ook een goede koffieautomaat die keurig
op tijd onderhouden wordt. Kijk voor meer
informatie: www.zuyverekoffie.nl

Duurzaam en verantwoord

Duurzaamheid is geen nieuw thema meer
in ondernemend Nederland, het hoort bij
een goede bedrijfsvoering. Koffie Compleet
doet daar graag aan mee en heeft een heel
assortiment van duurzame producten. Denk
aan biologische en Fairtrade koffiemelanges,
cacao en topping, biologisch afbreekbare
koffiecups voor Nespresso machines,
afbreekbare kartonnen bekers en bamboe
roerstaafjes. Daarnaast biedt Koffie Compleet
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
een werkervaringsplek om te kijken waar
de kwaliteiten van de mensen liggen of hoe
belastbaar ze zijn.

Openingstijden:
Ma t/m do 08.30 - 17.00 u en
vrij 8.30 - 16.00 u.

VMBO

PUZZELWINNAARS DECEMBER-EDITIE DE JUISTE
OPLOSSING WAS: DE TIJD VAN GEZELLIGHEID

Daarnaast ging hij ook samenwerkingen
aan met vooraanstaande merken van
koffiemachines als Jura, Bianchi, Animo,
Veromatic en Nivona. Voor iedere koffievraag
is er het juiste apparaat. Of de koffie op
kantoor, in het restaurant geserveerd moet
worden of thuis gedronken wordt.
Mede dankzij zijn grote passie voor zijn werk
en met name voor koffie, worden er per
jaar meer dan 4.000.000 kopjes (meer dan
500.000 liter) koffie van Koffie Compleet (KC)
gedronken.

KOFFIE COMPLEET BV
Wethouder Sangersstraat 47 A
6191 NA Beek
Tel: 046-4377111
info@koffie-compleet.nl
www.koffie-compleet.nl

Giet er de azijn op en laat deze
meeverwarmen. Doe de uien en de azijn
bij het vlees. Roer de aanbaksels los.
Voeg de nootmuskaat toe samen met de
laurierblaadjes en jeneverbessen. Breng
op smaak met peper en zout.

ISOLATIE
KLIMAAT
LEDVERLICHTING
MILIEU
OPWEKKEN
REDUCTIE
RESTWARMTE
WARMTE
WARMTEPOMP
WATER
WIND
WINDMOLEN
ZON
ZONNEPANELEN

AARDGASVRĲ
BESPARING
AARDGASVRĲ
BESPARING
BIOLOGISCH
BIOLOGISCH
BRANDSTOF
BRANDSTOF
DOUCHETIMER
DOUCHETIMER
ELEKTRICITEIT
ELEKTRICITEIT
ENERGIE
ENERGIE
HYBRIDE
HYBRIDE
ISOLATIE
Vind de oplossing van de woordzoeker
KLIMAAT
van deze maand en maak kans op één
LEDVERLICHTING
van onderstaande prijzen, aangeboden
MILIEU
door de WoonWijzerWinkel Limburg in
OPWEKKEN
Kerkrade. Dé winkel voor oplossingen
REDUCTIE
om je huis te verduurzamen en slimmer
RESTWARMTE
energie te besparen: showroom, winkel,
WARMTE
onafhankelijk advies, offertes aanvragen
WARMTEPOMP
én uitvoering.
WATER
1ste Prijs twv € 50,-: "Smart Home"
WIND
pakket maat M, 2x slimme LED multiWINDMOLEN
color lamp, 1x smart powerplug.
ZON
2de Prijs twv € 25,90: 2x Energiemeter
ZONNEPANELEN
met display van Ecosavers.
3de Prijs twv € 6,50: Douchecoach – 3
zandlopers 4 - 6 en 8 minuten.

Passie voor koffie

Wil je meer informatie
over onze MBO-opleidingen
in de richting Design,
Dier, Natuur en Food?
Een virtuele 360⁰-tour
doen of video’s bekijken?
Of je aanmelden voor een
Try-Out? Ga dan naar:

MBO

CITAVERDE.NL/KENNISMAKENMBOHEERLEN

Houvast bij werk

Een vergoeding
voor de kosten van
uw internetabonnement
Heeft u
• een laag inkomen?
• en een bescheiden vermogen?
Dan kunt u van de gemeente Brunssum
en Landgraaf extra geld krijgen voor de
kosten van uw internetabonnement over 2021.
De vergoeding kunt u gemakkelijk digitaal
aanvragen. Meer informatie of direct aanvragen?
Ga naar www.isdbol.nl

Intergemeentelijke sociale dienst | Brunssum | Onderbanken | Landgraaf |
Postbus 114, 6440 AC Brunssum
045 - 525 37 47 | info@isdbol.nl | www.isdbol.nl

Elf vragen aan
Gilde Blauw Sjuut

POWERED BY

Het zou dit jaar de 71ste keer zijn dat de Blauw Sjuut zou
‘uitvaren’ sinds de eerste tocht in 1949. Het Gilde Blauw Sjuut
kent daarmee een rijke carnavaleske historie, waarvan wij
graag wat meer ‘inside information’ zouden willen krijgen.
Wie kun je beter over het reilen en zeilen binnen deze goed
geöliede organisatie spreken dan de ‘Moelemeëker’ (lees:
spreekstalmeester) van de Blauw Sjuut, Hub Leenen.
4

Hoe is het idee van de Blauw Sjuut geboren?

“Hoewel de geschiedenis van de voorloper van de Blauw
Sjuut teruggaat tot voor de jaartelling houdt het Gilde
Blauw Sjuut de tocht van de ‘Sjuut’ vanuit het Eifeldorpje
Kornelimünster in 1133 na Chr. als geboortejaar aan. Deze
legendarische tocht was voor het Gilde de grondlegger
van hun hedendaagse activiteiten. Later in 1490 schilderde de wereldberoemde schilder Jeroen Bosch ‘die
Blau Schuyte’, dat nu nog in het Louvre te bezichtigen
is. Twee jaar na de oprichting van carnavalsvereniging
De Winkbülle bouwden enkele enthousiaste carnavalisten uit de Oostelijke Mijnstreek op basis van de tocht in
Kornelimünster een schip rondom een wagen. De Blauw
Sjuut was geboren. In 2005 benoemden de Gedeputeerde
Staten van Limburg het Gilde Blauw Sjuut zelfs tot Officiële
ambassadeurs va d’r Limburgse vasteloavend”, aldus Hub.

Wat is de hoofdtaak c.q. boodschap van het Gilde?

“Het Gilde is een onafhankelijke commissie van CV De
Winkbülle uit Heerlen met een eigen bestuur”, vertelt
Hub. “Daarnaast heeft ‘de Sjuut’ een eigen logo met
daarin de wapenspreuk ‘Ad Narragoniam’, hetgeen zoveel
betekent als ‘op naar het narrenland’. Aan het einde van
ieder bezoek sluiten we af met deze heilspreuk. Met deze
boodschap trekken wij eropuit om zo in de hele Euregio
de carnaval aan te kondigen en het carnavalsplezier te
brengen. Bovendien meren wij bij diverse gemeenten aan
om er op ludieke manier de plaatselijke politieke fouten
en onvolkomenheden aan de kaak te stellen en te bekritiseren, hetgeen met veel hilariteit wordt ontvangen.”

Hoe ziet een dag er doorgaans uit van verzamelen
tot ontknoping?

“De eerste tocht van de Blauw Sjuut in 1949 duurde één
dag. Men trok destijds van Vaals naar Aken en terug om de
carnaval in de Euregio aan te kondigen. Deze taak is blijven bestaan, alleen het aantal dagen dat dit gebeurd is
in de loop der jaren geleidelijk uitgebreid naar vijf dagen
heden ten dage. Dit gebeurt in de week voor carnaval.
Aangezien wij toch bijna een hele week van huis zijn,
komen we de ochtend van vertrek bij elkaar voor een
gezamenlijk ontbijt met onze vrouwen, kinderen en
kleinkinderen. Na dit afscheid trekken we naar het stadhuis in Heerlen waar de vertrekceremonie plaatsvindt.
Vervolgens gaan we met z’n allen richting Pancratiusplein
waar onze eerstejaars gasten ritueel gedeupt (gedoopt)
worden met haring en slagroom. Daarna begint de Sjuut
aan haar vijfdaagse tocht naar zo’n 30 havens, waaronder
gemeenten, bejaardentehuizen, scholen en verenigingen.
Iedere dag is tot op de minuut gepland. Hotels zijn vooraf
geboekt, het eten en drinken is geregeld en alle bezoeken worden afgelegd volgens een strak schema”, vertelt
Hub trots.

Wat moet je doen om bij het gilde aan te sluiten
(bepaalde eisen, zoals leeftijd, maatschappelijke
functie/betrokkenheid, bewijs van goed gedrag,
e.d.) of wordt iedereen toegelaten?

“In principe kan iedereen toegelaten tot de Blauw Sjuut.
Wel geldt voor iedereen een sollicitatieplicht. Aan de hand
van de ingezonden sollicitatiebrieven, die vóór 1 mei binnen moeten zijn, wordt een selectie gemaakt en volgen
sollicitatiegesprekken. De vaste bemanning kiest aan

de hand van deze gesprekken de juiste kandidaten uit.
Een vast lidmaatschap krijgt men na minimaal drie jaar
meegetrokken te zijn op de Sjuut, er plaats is voor een
vast bemanningslid en als hij in deze periode aan boord
kameraadschap, tolerantie en soepele samenwerking
heeft getoond. Middels een schriftelijke stemming van de
vaste leden wordt bepaald of iemand als gildebroeder
wordt opgenomen. De stadsprins, ook hij moet solliciteren, kan na zijn ambt toetreden door eerst als Ketelbinkie
een seizoen lang alle voorkomende werkzaamheden te
verrichten. Het jaar daarna kan hij zich opwerken tot
Kapitein. Matrozen, ofwel gasten, hoeven overigens niet
persé uit Heerlen en omgeving te komen, een bepaalde
maatschappelijke functie te bekleden of anderszins. Ook
zij dienen gewoon te solliciteren. Uiteindelijk vertrekt de
Sjuut ieder jaar met veertien vaste leden en zes en hooguit zeven gasten.”

Wat zijn de taken van de Moelemeëker en hoe lang
bent u al in deze functie?

“Ieder lid heeft zo zijn eigen taak binnen het Gilde. Zoals
de naam al verraadt, is praten mijn hoofdtaak. Behalve
dat ik gesprekken aan de gang houdt, voer ik het woord
tijdens ieder bezoek dat we aan gemeenten en verenigingen afleggen. Het fijne is, dat ik in mijn hoedanigheid gerechtigd ben alles te mogen zeggen”, lacht Hub.
“Maanden van tevoren zijn we bezig met het verzamelen
van (politieke) informatie over de plaatselijke autoriteiten
die we in de Euregio aan gaan doen om deze ter plekke
aan de kaak te stellen. Ik bekleed deze functie inmiddels alweer 9 jaar en had me voorgenomen dit te blijven
doen tot mijn 65ste. Dit jaar zou mijn laatste optreden
als Moelemeëker van de Blauw Sjuut zijn, maar gezien de
omstandigheden ben ik er nog niet helemaal uit of dit
gaat gebeuren”, glimlacht Hub. “Mijn opvolger staat in elk
geval klaar.”

De Blauw Sjuut is op 24 februari 1949 de eerste
keer eropuit getrokken. Is de huidige nog steeds
de originele van toen of is deze in de loop der tijd
aangepast?

“De oorspronkelijke Blauw Sjuut staat nu bij KV De Molmuus in Klimmen. Tegenwoordig hebben wij een vrachtwagen die in zijn vorige leven dienst deed bij de Brand
Bierbrouwerij. Sinds jaar en dag wordt deze netjes onderhouden door firma Loven. Misschien wel leuk om in dit kader de volgende anekdote hierover te vertellen: we waren
eens met een gast uit Kerkrade onderweg van Meerssen
naar de Eifel toen de Sjuut het op een gegeven moment
begaf. Aangezien we een heel strak schema hebben,
werd Loven direct gebeld om de Sjuut te komen afslepen.
Enkele uren later kwam de snel opgeknapte Sjuut terug
naar waar wij achtergebleven waren, waarop betreffende
gast ons op een droge manier mededeelt: “Heren, volgens
mij kan het toch niet de bedoeling zijn dat je een gast zo
lang laat wachten.” “Hierna zijn we maar snel richting Eifel
getrokken”, lacht Hub.

Wie bepaalt de route van de Blauw Sjuut en hoe
gebeurt dit?

“Drie weken voor vertrek hebben we met de vaste leden
van het Gilde een draaiboekbespreking in ons verenigingsgebouw, de middeleeuwse ‘Sjelmetoren’, aan het

Pancratiusplein in Heerlen. Samen met enkele aanwezige
verenigingen of gemeente-ambtenaren wordt gekeken
welke informatie er tot dan toe verzameld is en over
welke gemeenten er leuke items te vertellen zijn. Daarnaast bieden gemeenten ook zelf aan om langs te komen
bij hun verenigingen of instellingen. Nadat de route dan
per dag is bepaald, verstuurt onze secretaris betreffende
gemeenten een brief voor ankerpermissie om er aan te
meren.”

Zijn er in de loop der jaren noemenswaardige
veranderingen in protocollen, tendens en dergelijke te constateren bij de organisatie?

“In het algemeen is er in de loop der jaren weinig veranderd. Tradities moeten dan ook hooggehouden en
gekoesterd worden. Echter, zolang ze maar binnen het
tijdsbeeld passen. Een voorbeeld van verschil met vroeger is de wijze van communiceren en de snelheid daarvan. Zo studeren wij sinds jaar en dag met de vaste leden
altijd een act in die we bij iedere aanlegplaats uitvoeren.
Het verschil met het verleden was dat deze act niet
bekend was op alle andere plekken waar wij aanmeren.
Maar middels de huidige social media-kanalen is onze act
al bekend voordat we hem bij de volgende aanlegplaats
hebben kunnen laten zien. Dit mag overigens de pret niet
drukken”, knipoogt Hub.

De Blauw Sjuut is in haar hele historie tweemaal
niet uitgereden (watersnoodramp en golfoorlog).
Zal 2021 vanwege corona de derde keer worden of
hebben jullie een alternatief programma?

“Dat we momenteel in een hele bizarre tijd leven, moge
duidelijk zijn. Helaas zijn alle carnavalsactiviteiten
afgelast, zo ook onze tocht met de Blauw Sjuut. Als Gilde
hebben wij toch een maatschappelijke voorbeeldfunctie,
waarbij we zeker nu onze verantwoordelijkheid hierin
moeten nemen. Het is zaak zo snel mogelijk weer terug
naar de oude situatie van voor de corona-uitbraak te
komen. Bejaardenhuizen bezoeken en grote drommen
mensen bij elkaar brengen is geen optie. Ook onze gasten
dienen we in bescherming te nemen. Wel zijn we momenteel in overleg met de diverse gemeenten, wat we als
eventueel corona-proof alternatief kunnen gaan aanbieden. Meer kan ik er momenteel helaas niet over zeggen.
Dus houd de media goed in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen.”

Hoe denkt u dat carnaval er in de toekomst zal
komen uit te zien?

“Hoewel we inclusief dit seizoen 2020 en 2021 als twee
minder leuke carnavalsjaren in de geschiedenisboeken
kunnen bijschrijven, denk en hoop ik dat we volgend jaar
weer als vanouds gezamenlijk carnaval kunnen vieren, zoals het bedoeld is. Dat we weer gezellig kunnen ‘sjoenkele’
en polonaises lopen zonder mondkapjes en afstand te
hoeven nemen.”

Wat wilt u, zeker in bizarre tijden als de huidige,
aan alle carnavalisten meegeven?

“Ik hoop in ieder geval dat iedereen de moed erin houdt
en wil graag besluiten met de volgende woorden: “Geniet
van het leven en denk vooral dit jaar: ‘Maak sjpas en plezeer, mer dan op een anger maneer.”

SAME VERLEEF ÓP HEËLE

Uw zitmeubels weer als nieuw!

Donatie Rotaryclub
Hoensbroeck voor
voedselpakketten

Meubelkliniek Limburg : Beslist Beter !

Medio december jongstleden overhandigde de Rotaryclub Hoensbroeck
een cheque van € 2000,- aan de Stichting Pausfranciscusgroep
Hoensbroek, zodat er rond Kerstmis tachtig voedselpakketten in
Hoensbroek konden worden uitgedeeld.
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In 2019 werd de Stichting Pausfrancicusgroep Hoensbroek in het leven
geroepen, met als doel om minderbedeelde mensen in Hoensbroek te
kunnen helpen. Deze hulp wordt geboden aan minderbedeelde mensen in
Hoensbroek en Passart-Noord, ongeacht afkomst of religie. Allerlei acties
worden ondernomen om mensen te ondersteunen.
Goede doelen
Zo wordt er ieder jaar een uitstap georganiseerd naar recreatiepark
Irrland voor kinderen die wegens omstandigheden nauwelijks een dagje
eropuit kunnen of op vakantie kunnen gaan. Daarnaast levert de stichting
verschillende periodes per jaar fruit aan basisscholen, zoals de afgelopen
periode aan basisschool St. Paulus in de wijk Passart. Tevens werd er
op deze school al twee maal een stormloopkussen gesponsord, zodat
de kinderen zich konden vermaken tijdens de Koningsspelen of bij het
begin van het nieuwe schooljaar. De stichting was al begonnen met een
inloopmiddag voor alleenstaanden in het parochiekantoor De Polder aan
de Hoofdstraat, maar wegens de coronapandemie zijn deze middagen
voorlopig uitgesteld. Ook werd er in 2020 gedoneerde kinderkleding
uitgedeeld.
Voedselpakketten
Echter de stichting wil ook twee maal per jaar (rond Kerstmis en Pasen)
voedselpakketten uitdelen aan gezinnen in Hoensbroek die het financieel
moeilijk hebben. Veel gezinnen leven met een minimuminkomen, maar
komen net niet in aanmerking voor de Voedselbank. Daar de stichting
het moet hebben van giften was het tijdens de coronapandemie extra

Reparaties | kussens vullen
Kleurherstel of andere kleur lederen meubels |
ook herstofferen behoort tot de mogelijkheden

moeilijk om financiële middelen binnen te halen. Echter, dankzij een gulle gift van
de Rotaryclub Hoensbroeck konden er tachtig voedselpakketten op woensdag
16 december worden samengesteld. De producten werden geleverd door
supermarkt Plus Danny Rosenboom. Een dag later werden de voedselpakketten
rondgebracht en de overige pakketten werden uitgedeeld bij de pastorie aan de
Hoofdstraat. Het bedrag dat werd overgehouden aan overige giften kan nu mede
gebruikt worden om rond Pasen opnieuw voedselpakketten te maken.

Bel of mail Meubelkliniek Limburg:

Wijngaardsweg 2a Heerlen • E info@meubelklinieklimburg.com • I www.meubelklinieklimburg.com

De Rotaryclub Hoensbroeck heeft het voornemen om verschillende projecten
van de Stichting Pausfranciscusgroep te ondersteunen. Op deze manier kunnen
mensen in Hoensbroek op allerlei manieren geholpen worden.
Steun jij ook?
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist
je dat niemand honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen
geven? Dat is goed voor zowel mens als milieu.
De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die
dat tijdelijk hard nodig hebben. Er zijn 172 voedselbanken en ruim 500 locaties
waar je voedsel kunt afhalen. Er zit dus zeker een voedselbank in de buurt die
kan helpen. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld,
voedsel en diensten.

Sint-Jan informeert
ONLINE

INFORMATIE
AVONDEN

Help jij ook mee?
Ga dan naar www.voedselbanken.nl

MA 01 FEBRUARI 2021
DI 02 FEBRUARI 2021

Ook Kinder Opvang Parkstad
investeert in Schatkist

Kinder Opvang Parkstad heeft
als belangrijkste doelstelling
om zoveel mogelijk scholen
te upgraden naar integrale
kindcentra. Hierdoor kan
een kind in een vertrouwde
omgeving, dichtbij huis, zich optimaal ontwikkelen. Ook kan de
samenwerking met de basisschool beter in praktijk worden gebracht,
waardoor peuters een vliegende start naar het onderwijs maken. “We
zijn superblij met de actieve betrokkenheid van de schooldirecteur in
Bleijerheide, want alleen samen kun je er een succes van maken”, aldus
locatiemanager Cindy Postema.
Het kinderdagverblijf in basisschool De Schatkist zal 1 februari haar
deuren openen. De BSO en de peuteropvang zijn nu al geopend, maar in
deze lock-down periode alleen voor kinderen van ouders met cruciale
beroepen.

www.sintjan-lvo.nl

KRINGLOOP GROOTHANDEL

LENTJHEUVEL

Niet alleen de gemeente Kerkrade investeert met Superlocal in het gebied
Bleijerheide. Ook Stichting Kinder Opvang Parkstad steekt eigen middelen
in het upgraden van haar kindcentrum aldaar.

Zo zal zij bij basisschool De
Schatkist, naast de reeds
aanwezige peuteropvang, ook
een kinderdagverblijf en een
buitenschoolse opvang (BSO)
realiseren. Deze school doet ook
mee aan het project gezonde
basisschool van de toekomst.
Hierdoor ontstaat in deze wijk
meteen een mini-IKC (integraal
Kindcentrum), waar kinderen van
0 tot 12 jaar op gezonde wijze
kunnen opgroeien.

Beleef het op Sint-Jan

NIEUWTJESBOX
OOK ADVERTEREN IN
DE VOLGENDE UITGAVE
EIND FEBRUARI?
BEL DAN
06-50298807

Graag luisteren wij ook naar de inwoners
van Parkstad e.o. Dus heeft u interessante
nieuwtjes of leuke weetjes in en over uw buurt
te melden op het gebied van evenementen,
jubilea, vereniging, wonen, zorg, lifestyle,
mobiliteit of onderwijs?
Meld dit dan bij de redactie:
parkstadleeft@randalesser.nl.
De redactie maakt hier per editie een keuze
uit en geeft geen garantie voor plaatsing.

Snuffelt u graag tussen tweedehands spullen en zoekt u ook zo graag naar
uw verborgen schat?
Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel kunt u online snuffelen tussen
honderden artikelen die online te koop staan. Van keukenbenodigdheden,
meubelen, antiek, brocante tot schilderijen, gereedschap, servies
en audio-apparatuur. Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel vindt u
honderden artikelen die tegen schappelijke prijzen te koop aangeboden
worden.
Dagelijks komt er nieuwe voorraad binnen. Ieder bezoek aan de website
zal u opnieuw verrassen en uw snuffelinstinct aanwakkeren.
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl biedt de moderne online
oplossing om te kunnen shoppen en snuffelen tussen tweedehands
artikelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de hand.

OPENINGSTĲDEN
Ma, di, do
Van 9.00 tot 13.00 uur
Van 16.30 tot 20.30 uur
Wo en vrĳdag
Van 9.00 tot 15.00 uur

Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en geniet van ons oneindige aanbod.

Zaterdag van
10.00 tot 12.00 uur

GRATIS PROEFLES

Online snuffelen bij Kringloop
Groothandel Lenjtheuvel

www.hartforher.nl www.beautyhealthlifestyle.nl

HANDELSWEG 43, 6163 AJ GELEEN
TELEFOON +31 6 4702 8006
INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL
OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

Wilt u weten of uw dak geschikt is? Doe de dakcheck op
zonnepanelenprojectparkstad.nl

Energiezuiniger wonen?
Wij maken het graag mogelijk!
Steeds meer mensen nemen energiebesparende maatregelen in hun
huis. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaff en van zonnepanelen of HR++
ramen, isoleren, of het vervangen van de CV door een andere
warmteoplossing zoals een warmtepomp. Niet alleen goed voor het
milieu, maar ook voor de energierekening en de waarde van een huis.
EXTRA LENEN
Wil je je huis ook energiezuiniger maken? Maar heb je geen eigen
geld voor energiebesparende maatregelen? Dan kun je het misschien
toch realiseren. Want hoewel de maximale hypotheek sinds januari
2018 omlaag is gegaan naar 100% van de marktwaarde van je huis,
mag je voor dit soort aanpassingen wél extra lenen. Tot 106% van de
marktwaarde van je huis na de aanpassing.
EIGEN GELD NODIG VOOR BIJKOMENDE KOSTEN
Veel mensen die een huis willen kopen, weten dit niet, merken wij.
Ze stellen een verbouwing uit of gaan toch maar voor nieuwbouw
en niet voor die charmante – maar minder goed geïsoleerde –
jarendertigwoning waar ze op gevallen waren. Omdat ze al hun
spaargeld nodig hebben voor de bijkomende kosten bij het kopen
van een huis, zoals de overdrachtsbelasting, notaris-, adviesen
taxatiekosten. Dit is gemiddeld zo’n 6% van de koopsom. En als die
koopsom gelijk is aan de marktwaarde, kun je hiervoor sinds begin dit
jaar geen extra hypotheek meer krijgen.

SNS Brunssum/Hoensbroek
SNS Heerlen/Kerkrade
SNS Beek/Valkenburg

EVEN REKENEN
Stel dat je een huis koopt voor de marktwaarde van € 200.000,-.
De bijkomende kosten zullen dan zo’n € 12.000 zijn (6%). Deze
kosten kun je dus niet meeﬁ nancieren. Maar stel dat je voor
€ 7.000 aan zonnepanelen wilt laten plaatsen. Dat betekent dat je
– als je inkomen dat toelaat natuurlijk – een hypotheek van
€ 207.000 kunt afsluiten.
KIES EEN HYPOTHEEK DIE BIJ JE PAST
Heb je ook plannen om een huis te kopen en of te verbouwen?
Graag berekenen wij wat je mogelijkheden zijn en helpen wij
je bij het vinden van een hypotheek die bij je past. Voor nu én
in de toekomst. Of je nu starter bent, doorstromer of zzp’er.
Voor iedere situatie hebben we wel een hypotheek. Want bij SNS
werken we samen met verschillende hypotheekaanbieders.
Genoeg keuze dus.

#1

Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de
aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Op 28 juni 2019 publiceerde
het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale
klimaatafspraken. Hierin is afgesproken dat we de CO2-uitstoot met elkaar sterk gaan
verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs met 95%. Eén van
de afspraken in het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken
waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden.
In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. In een
Transitievisie Warmte (TVW) onderzoeken gemeenten wat het beste alternatief voor koken en
verwarmen met aardgas is. En voor welke buurten als eerste een plan wordt gemaakt.

Meer informatie over

Deze energietransitie brengt grote veranderingen met zich mee, ook voor inwoners van
de Parkstad-gemeenten. De maatregelen hebben een impact op hoe we wonen, werken
en leven. Via deze duurzaamheidskrant willen wij u informeren over de energietransitie
in Parkstad en uw gemeente. Voor het verduurzamen van uw woning kunt u bijvoorbeeld
terecht bij de WoonWijzerWinkel, hét energieloket voor de Parkstad-gemeenten!

UW EIGEN
GEMEENTE
leest u op
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Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
oriëntatiegesprek over je woonwensen en hypotheek op
snsbank.nl/afspraak of bel 030-633 30 00
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Er gaat veel
veranderen in onze
energie voorziening

Wat is de Regionale
Energie Strategie?

Wat is de
Transitievisie
Warmte?

WoonWijzerWinkel

Introductie door portefeuillehouder duurzaamheid Parkstad
Limburg Freed Janssen

Het plan van aanpak waarin
per regio gekeken wordt
naar hun bijdrage aan het
Klimaatakkoord

Buurt voor buurt woningen
verduurzamen en aardgasvrij
maken.

Hier kunt u terecht voor
al uw vragen rondom de
verduurzaming van uw woning
en producten zelf ervaren

2021

Voordelen van het project:
9 Gunstige lening tegen 1,5% rente en
financieel voordeel vanaf dag één
9 Na 15 jaar is de lening afgelost en
profiteert u nog minimaal 10 jaar van
gratis zonnestroom
9 Volledige ondersteuning en ontzorging
gedurende het hele traject
9 Incl. 15 jaar service en onderhoud en 15
jaar garantie op uw installatie
9 Één aanspreekpunt voor alle installaties
in huis
9 Gratis btw-teruggave service

Duurzaamheidskrant
Parkstad Limburg

Met het Zonnepanelenproject Parkstad zijn
al ruim 50.000 zonnepanelen geplaatst.
Wilt u besparen op uw energierekening en
tegelijkertijd bijdragen aan een beter klimaat?
Investeer in zonnepanelen en profiteer van de
gunstige voorwaarden van het project.

BESPAAR
NET ALS UW
BUREN MET
ZONNEPANELEN
VIA UW
GEMEENTE!

In dit nummer

Profiteer met het
Zonnepanelenproject
Parkstad

duurzaam
Coöperatie Heerlen duurzaam

Er gaat heel veel
veranderen in onze
energievoorziening
Beste inwoner van Parkstad Limburg,
Voor u ligt een krant waarmee wij u willen informeren over de huidige én toekomstige
ontwikkelingen van onze energievoorziening. Er gaat veel veranderen de komende jaren.
Misschien heeft u daar nooit over nagedacht, omdat uw huis verwarmen of stroom uit het
stopcontact de normaalste zaak van de wereld lijkt.
Na 1960 schakelde ook onze regio over op gas uit Groningen en zorgden
elektriciteitscentrales ervoor dat het licht altijd kon branden. Dat was gemakkelijk, comfortabel
en niet duur in verhouding tot andere landen. Intussen weet iedereen dat deze vorm van
energievoorziening niet meer te handhaven is. Het klimaat holt achteruit en als we daar niets
aan doen, betalen de komende generaties de rekening. Door de aardbevingen in Groningen
moet Nederland ook nog eens heel snel van het gas af. Wereldwijd hebben landen in het
Klimaatakkoord van Parijs afgesproken de opwarming van de aarde onder twee graden te
houden. Daarom willen we met het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 de CO2-uitstoot,
ten opzichte van het jaar 1990, met 49% terugbrengen en in 2050 met 95%. Dat betekent
dat we in Parkstad allemaal moeten besparen op energie. Fossiele energie uit kolen, gas
en olie worden vervangen door duurzame energie uit bijvoorbeeld zon en wind. Het is ook
fijner als we niet te zeer afhankelijk zijn van energie uit het buitenland. Energie is een zeer
belangrijke levensbehoefte en die moet betaalbaar, betrouwbaar en te allen tijde beschikbaar
blijven.

De Regionale Energie Strategie

In 2013 zijn wij in Parkstad gestart met de energietransitie: de overgang naar een duurzamere
vorm van energievoorziening. De Parkstadgemeenten werken hierin goed samen, op
basis van een plan. Dat plan heet Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). Om de
energietransitie in heel Nederland vorm te geven, en om het Nederlandse Klimaatakkoord uit
te kunnen voeren, hebben het Rijk, de gemeenten, provincies en waterschappen afgesproken
dergelijke plannen voor alle dertig regio’s in Nederland te maken: de Regionale Energie
Strategieën (RES’sen). Deze plannen moeten uiterlijk 1 juli 2021 klaar zijn.

Samen voor een moeilijke opgave

Parkstad is ingedeeld bij de RES Zuid-Limburg, samen met de Westelijke Mijnstreek en
Maastricht-Heuvelland. Samen moeten wij onze bijdrage leveren aan duurzame energiealternatieven met zonneweides en windmolens én moeten we uitzoeken hoe we de
verwarming van onze huizen anders gaan organiseren. Dat moet zeer zorgvuldig gebeuren.
Met zo weinig mogelijk overlast voor u als inwoner en met zo min mogelijk kosten. Maar
ook op een manier die het milieu en het klimaat zoveel mogelijk helpt. Een moeilijke klus.
Duurzame alternatieven vragen meer ruimte dan bijvoorbeeld een kolencentrale. De zon
schijnt niet altijd én niet altijd met dezelfde kracht en het waait soms heel hard en soms niet.
Daarom moeten we op heel veel plekken in Nederland alternatieven realiseren.

Het verwarmen van woningen: de Transitievisie Warmte

Voor het verwarmen van woningen moeten we uitzoeken welke duurzame mogelijkheden er
zijn. Warmte kan elektrisch opgewekt worden of door warmtebronnen zoals restwarmte van
industrie of warmte uit de bodem, door biomassa of door groen gas. Dat doen we door eerst
via de RES naar heel Zuid-Limburg te kijken en vervolgens specifiek naar buurten en wijken.
Het Rijk heeft de gemeenten namelijk nóg een opgave gesteld: vóór eind 2021 moeten we
aangeven welke wijken en buurten vóór en welke ná 2030 van het gas afgaan. Daarbij moet
slimme keuzes gemaakt worden.

In 2013 klopte een groepje enthousiaste bewoners uit Douve Weien bij de gemeente aan.
Ze wilden hulp bij de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor huiseigenaren in hun wijk.
Na een tweetal inkoop, verschillende informatieavonden over zonnepanelen, mijnwater en
woningisolatie, bestaat het initiatief nog steeds. Nu onder de naam ’Coöperatie Heerlen duurzaam’. “Duurzaamheid en energietransitie gaan ons aan het hart en wij hebben gemerkt dat
veel inwoners van Heerlen dat delen. Er zijn heel veel vragen en onduidelijkheden over hoe
je duurzaamheid en energietransitie voor elkaar krijgt, individueel of samen. Eerst als werkgroep ‘De Groene Wijk Duurzaam’ en later als ‘Coöperatie Heerlen Duurzaam’ hebben
we al veel antwoorden kunnen geven en projecten gerealiseerd”, zeggen Frans Pommé en
Jurjen van Asperen. “Wil je bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak, maar kan dat niet omdat
je woning valt onder Beschermd Stadsgezicht, dan is er een oplossing via de zogenaamde
PostCodeRoosRegeling (www.postcoderoosregeling.nl). En wat te denken van grootschalige
energie-opwekking door wind en/of zonnedaken? Samen gaan we hiermee aan de slag.
En we lossen het zo op dat iedereen hiervan kan profiteren. Heb je interesse? Neem dan
eens een kijkje op onze website www.cooperatie-heerlen-duurzaam.nl.

Energie coöperatie Heerlen Centrum

Foto: Heerlen Mijn Stad

Informeren is belangrijk

Het lijkt voor u misschien nog ver weg, die energietransitie. Maar vroeg of laat klopt dit thema
ook op uw deur. U zult zich ongetwijfeld vragen stellen: Wat is voor mij de beste keuze? Heb
ik wel iets te kiezen? Wat kost dat wel niet en hoe moet ik dat betalen? Of wat betekent dat
voor mij als huurder? Wellicht vindt u het ook ronduit vervelend. Jammer genoeg zijn onze
keuzen beperkt. Dat is geen leuke boodschap, maar wel een heel eerlijke.
Daarom heeft u recht op goede en juiste informatie. Zodat u beter begrijpt waarom wij ons als
bestuurder en medeburger zo hard voor u inzetten en u beter bent voorbereid op de komende
ontwikkelingen. Maar we willen u ook vragen met ons mee te denken.

Wat staat in deze krant?

Allereest kunt u lezen wat er in de Regionale Energie Strategie (RES) staat. Hoe dit in zijn
werk gaat en wie daar nu over beslist en wanneer dat gebeurt. U leest ook waar u nog meer
informatie kunt vinden en /of waar u terecht kunt met vragen en suggesties.
In het tweede deel bespreken we de vraag hoe we de warmte in buurten en wijken gaan
organiseren en welk proces daarbij hoort. Dat deel gaat dus over de Transitievisie Warmte.

WoonWijzerWinkel Limburg

Ik wil u ook graag wijzen op de WoonWijzerWinkel Limburg. Een initiatief van de
Parkstadgemeenten om u een plek te bieden waar u met alle vragen over verduurzaming
van uw huis of huurwoning terecht kunt. Waar u een, door de gemeenten gegarandeerd,
onafhankelijk advies kunt krijgen. Verderop in deze kant leest u er meer over.
Freed Janssen
Wethouder van Landgraaf en portefeuillehouder Duurzaamheid van Parkstad Limburg

Frans Pommé:
“Duurzaamheid en
energietransitie gaan
ons aan het hart.”

Energie besparen is voor Heerlen het allerbelangrijkste de komende jaren. Immers, wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te
wekken. Er valt nog heel wat te besparen. Denk bijvoorbeeld aan:
isoleren van je dak, gevel of vloer, het indraaien van ledlampen of
het plakken van tochtstrippen.
Onze mogelijkheden om op grote schaal energie op te wekken
in deze dichtbevolkte regio zijn beperkt. Er zijn maar heel weinig
geschikte plekken voor windturbines in Heerlen. Alleen in ParkstadZuid en mogelijk langs de A76 zijn er mogelijkheden. Daarvoor
loopt momenteel een project om te komen tot goeie keuzes voor
de realisatie van een aantal windturbines. Belangrijk hierbij is dat
de omwonenden niet alleen van de lasten, maar ook van de lusten
kunnen genieten.
Daarnaast willen wij vooral grote industriële daken gebruiken voor
zonnepanelen en daarbij samenwerken met onze eigen energiecoöperaties. Op die manier kunnen de inwoners van onze stad ook
daar financieel van mee profiteren.
Samen met de mensen uit de wijken gaan we ook plannen maken
om minder aardgas te hoeven gebruiken. Hierbij onderzoeken we of
dat met warmtenetten, elektrische warmtepompen of misschien wel
waterstof zou kunnen. En wat we dan uiteindelijk precies gaan doen
moeten we goed samen met elkaar afspreken.
We hebben dus nog veel te doen de komende jaren. Wilt u meedoen? En heeft u goede ideeën? Meld u dan aan voor het Heerlense Burger Klimaatforum. Dat kan gemakkelijk met een mail naar
klimaatforum@heerlen.nl.

In het bidboek ‘Urban Heerlen’ staat dat Heerlen 5000 zonnepanelen
in de binnenstad wil plaatsen. Dat kan het beste op de daken van grote
gebouwen van gemeente, winkels en pandeigenaren. Met onze eigen
gebouwen zijn we inmiddels een eind op weg.
Maar hoe krijg je eigenaren van andere panden zover dat ze er zonnepanelen op leggen? De oplossing ligt bij de bewoners van het centrum.
Als de zonnepanelen ook een stukje van hen zijn, kunnen zij meehelpen
pandeigenaren te overtuigen.
Leo Crombach van Lijnspel en Douwe Dijkstra van Heerlen Mijn Stad
gingen aan de slag met een plan voor zonnepanelen voor en door bewoners in de binnenstad. Hieruit is de ‘Energie coöperatie Heerlen Centrum
ontstaan. Fleur van Hooren is de voorzitter van deze jonge, enthousiaste
club vrijwilligers.

Fleur van Hooren
“Samen brengen we Heerlen vooruit! Wij als coöperatie vinden het belangrijk dat de bewoners van de binnenstad zeggenschap krijgen over
de manier waarop de gemeente haar duurzaamheidsdoelen realiseert.
We vinden het belangrijk om input te krijgen van onze leden. Zij kunnen
zelf hun ideeën en innovatieve initiatieven voor de binnenstad met ons
delen. Samen kiezen we welke ideeën de coöperatie gaat ondersteunen.
Wat ons uniek maakt is dat echt iedereen kan meedoen. Dus ook bewoners die geen eigen dak hebben, zoals huurders of individuele leden
binnen een VVE. Ook hebben we plek voor bewoners die maar een klein
budget hebben. De energie coöperatie is sinds kort officieel opgericht.
We zijn nu druk bezig met onderhandelingen met pandeigenaren en
bewoners vertellen we duidelijk waar we op dit moment mee bezig zijn
en hoe bewoners kunnen meedoen. Op die manier kunnen zij een goede
afweging maken op het moment dat ze echt aan de slag gaan met verduurzamen. Blijf ons volgen voor meer details. Wil je meedoen?
Mail dan naar info@energiecoophc.nl.

Wethouder Charles Claessens:
“Als portefeuillehouder duurzaamheid ben ik
ervan overtuigd dat de verduurzaming van onze
stad niet alleen vanuit het stadhuis kan worden
gerealiseerd. De gemeenteraad kan wel ambities
en plannen vaststellen, maar we hebben vooral mensen nodig die zich hier echt voor gaan
inzetten. Waar we vooral behoefte aan hebben
zijn inwoners, ondernemers en groepen mensen
die de kar gaan trekken. Het is voor iedereen
op haar of zijn niveau mogelijk om verantwoordelijkheid voor deze mooie aarde te nemen en

om een steentje bij te dragen. Beide energiecoöperaties zijn daarvan een mooi voorbeeld.
Maar ook zonnepanelen op je eigen dak of isolatie van je woning kan al een prima bijdrage zijn.
Als ik een tip mag geven: Voor een goed advies
kun je altijd terecht bij de Woonwijzerwinkel, hét
energieloket van gemeenten in Parkstad.
En als je graag actief mee wilt doen aan het
energiebeleid van onze stad, laat het mij dan
weten. Meedenken en meedoen is altijd mogelijk.
Samen duurzaam! Doe je mee?”

Wist u dat:
Over zon
• zonneparken ook natuurvriendelijk kunnen zijn en bijdragen
aan het herstel van natuurlijk leefgebied en diversiteit van
bijvoorbeeld planten en insecten? Ze kunnen ook goed in het
landschap ingepast worden, bijvoorbeeld door het aanplanten
van een (openbare) boomgaard, een groene haag of een
bloemrijke akkerrand;
• veel inwoners nu al investeren in zonnepanelen? Helaas is dat
niet genoeg om alle benodigde energie op te wekken. In de
toekomst hebben we veel extra energie nodig voor bijvoorbeeld
elektrisch rijden en elektrisch verwarmen. Hiervoor zijn
grootschalige energieprojecten nodig;
• zonnepanelen ook mogelijk zijn als u in een flat woont? Vaak
is het dak eigendom van de gebouwbeheerder of een VVE. Het
is het overwegen waard om de mogelijkheden met elkaar te
bespreken en samen te besparen;

Over warmte en gas
• De aardgasvraag in een gemiddelde woning in Nederland is
1.270 m3 per jaar. Dat is gelijk aan 11,200 kWh energie. Dat
is bijna 4 keer zoveel als het gemiddelde elektriciteitsgebruik
per woning van 2.790 kWh. Alleen zonnepanelen op je dak
installeren is dan ook niet voldoende;
• de beste oplossing voor uw wijk of buurt afhangt van de
aanwezigheid van een warmtebron, de warmtevraag van de
buurt (hoeveelheid en temperatuur), het isolatieniveau en de
wensen van de eigenaren en huurders. Alleen door het hele
plaatje in beeld te hebben, kan bepaald worden waar welke
alternatief mogelijk is;
• waterstof een belangrijke rol belooft te gaan spelen in de
energietransitie? Toch is waterstof voor woningen voorlopig
geen optie. Het aanbod van duurzame waterstof is te beperkt
en wordt voornamelijk gebruikt voor bijvoorbeeld industrie en
transport;

Over besparen
• we in Nederland vier keer zoveel energie verbruiken voor de
verwarming als voor elektriciteit? En we gemiddeld een derde
kunnen besparen door onder andere isolatie?
• een nachttemperatuur van de verwarming van 15 graden (of
18 graden voor vloerverwarming) hartstikke oké is? Dat het
daardoor ‘s ochtends te lang duurt eer uw huis is opgewarmd en
dat dus weer duurder is, is een fabel;

Over wind
• één windmolen van 3 megawatt gemiddeld evenveel
hernieuwbare energie oplevert als 30 voetbalvelden vol
zonnepanelen? Dat komt omdat de zon maar op bepaalde
momenten in grote hoeveelheden schijnt, namelijk in de zomer
en overdag. Wind waait het hele jaar door, overdag en ’s
nachts. Voor wind hebben we dus een kleiner netwerk nodig en
is dus goedkoper;
• die kosten voor extra netwerk betaald worden door de
gebruikers, dus ook door inwoners? Deze worden doorberekend
in de netwerkkosten en maken dus deel uit van uw energierekening;
• een windmolen overdag gemiddeld meer geluid mag maken dan
’s nachts? Toch wordt het geluid overdag minder waargenomen,
doordat er dan meestal meer omgevingsgeluid van verkeer of
industrie is. Het geluid van een windmolen mag gemiddeld per
jaar niet meer zijn dan 47 decibel, gemeten op de gevel van een
woonhuis;

Algemeen
• de WoonWijzerWinkel u met alles over het verduurzamen van
uw woning op weg kan helpen? Zie hiervoor verderop in deze
krant;
• alle in Nederland duurzaam opgewekte energie bij elkaar
opgeteld, maar 7% van ons totale energieverbruik levert? Voor
de rest maken we gebruik van fossiele brandstoffen.
In andere Europese landen is het percentage duurzaam
opgewekte energie gemiddeld 17%. Op de lijst waarop EUlanden gerangschikt staan op hun aandeel duurzame energie,
bungelt Nederland helemaal onderaan. Alleen Luxemburg doet
het in verhouding slechter. In het geval van Nederland is dat dus
7% hernieuwbare energie. Nederland loopt dus achter op de
rest van Europa.

Slim
gebruikmaken
van het
energienetwerk

Wat is de Regionale Energie
Strategie?
De Regionale Energie
Strategie (RES) is een
plan van aanpak waarin
per regio gekeken wordt
naar hun bijdrage aan het
Klimaatakkoord. In dat
Klimaatakkoord van 2019
heeft Nederland afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde met
niet meer dan twee graden te laten stijgen. Daarvoor moet de CO2- uitstoot
omlaag: in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Om maatregelen uit het
Klimaatakkoord te realiseren is afgesproken dat gemeenten, provincies en
waterschappen samen genoeg plannen maken om gezamenlijk ten minste
35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit (wind-op-land en zon) op te
wekken. Daarvoor zijn 30 energieregio’s benoemd die allemaal een strategie
maken, de Regionale Energie Strategie: de RES.
In de RES kijken zij waar plek is om duurzame energie op te wekken en hoeveel. Valt de
keuze op windmolens of bijvoorbeeld op collectieve zonnepanelen? Is daar aansluiting op
het energienetwerk? En kan dat netwerk al die energie wel aan? Welke warmtebronnen
zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er bij
alle betrokken partijen voldoende draagvlak en is het financieel haalbaar? Al deze
afwegingen samen vormen de RES.
Een voorlopig bod
Als Zuid-Limburg zijn we een van de 30 RES-regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg,
de provincie, het waterschap en Enexis werken hiervoor samen. Dit gebeurt in drie
deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. In de
afgelopen maanden is intensief samengewerkt om gezamenlijk ambities en plannen te
ontwikkelen. Dit leidde tot een voorlopig bod, waarin concreet staat aangegeven hoeveel
duurzame energie in de regio opgewekt kan worden.
Het uitgangspunt is dat iedere deelregio en gemeente vanuit de technische, ruimtelijke
en sociale potentie haar steentje bijdraagt. Zuid-Limburg wil naar vermogen bijdragen
aan de energietransitie én de regie hiervan in eigen hand houden. Met de ambitie om
het maximale te halen uit bestaande en toekomstige technologieën, binnen de grenzen
van wat ruimtelijk en maatschappelijk aanvaardbaar is. Vooruitstrevend, verantwoord en
realistisch.
De regio Zuid-Limburg kent grote ruimtelijke verschillen. Het is daarom niet zo eenvoudig
om, wat betreft het opwekken van duurzame elektriciteit, aan de opgave te voldoen.
Zo hebben we een waardevol heuvellandschap waar de toeristische industrie bloeit.
Daarnaast hebben we in Parkstad, na de Randstad, het meest stedelijke gebied van
Nederland; met een dichte bebouwing en hoge bevolkingsdichtheid. Toch zijn we
erin geslaagd een eerste bod op tafel te krijgen. Vanwege de complexiteit en de vele
beperkingen door afspraken en regelgeving, is er echter een globaal concept-bod
uitgebracht. Met een minimum van 1,1 en een maximum van 1,9 TWh.
TWh
Al gerealiseerd

0,05

In de planning (SDE-subsidie aangevraagd)

0,19

Restpotentie op basis van ruimtelijke en technische analyses

0,84 – 1,6

Totale ruimtelijke en technische potentie voor 2030

1,1 – 1,9

Op dit moment is er slechts een klein deel (0,05 TWh) gerealiseerd. Een aantal projecten
is in voorbereiding (0,19 TWh). Het grootste deel moet dus nog gerealiseerd worden
door middel van windenergie, zonneweides (op restgronden, parkeerterreinen, in het
buitengebied of landbouwgronden) en zonnepanelen op grote daken. De colleges van
de gemeenten in Zuid-Limburg, het provinciebestuur en het bestuur van het waterschap
hebben hiermee ingestemd.

Doorrekenen
Dit concept-bod is op 1 oktober 2020 ingeleverd. Het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) rekent op dit moment alle RES’en in Nederland door om te
beoordelen of ze samen voldoende zijn om de doelen van het Klimaatakkoord te
halen en om ze te toetsen op haalbaarheid. Een eerste analyse laat een positief beeld
zien. Alles bij elkaar opgeteld blijkt dat de 30 regio’s de ambitie hebben om in 2030
circa 50 TWh duurzaam op te wekken. Dat betekent niet dat daarmee direct 35 TWh
haalbaar is. Bij het afwegen van de RES met andere maatschappelijke opgaven en het
daadwerkelijk ruimtelijk inpassen, zullen in de besluitvorming in gemeenteraden en in
de uitvoering naar verwachting nog de nodige plannen afvallen of inkrimpen.
Van concept-RES naar RES 1.0
Op dit moment zijn wij met alle betrokken partijen hard aan de slag om het conceptbod verder uit te werken tot een breed gedragen, definitief RES-bod (de RES 1.0). We
kunnen de ambitie immers alleen bereiken, wanneer alle partijen betrokken worden
en we samen beter begrijpen wat nu verstandig is om te doen. Uiterlijk 1 juli 2021
moet de definitieve RES 1.0 bij het Rijk ingeleverd zijn. Daarna moeten we aan de
slag met de uitvoering. De RES is een dynamisch document; elke twee jaar wordt het
verder uitgewerkt en aangepast aan de meest recente ontwikkelingen, de techniek
staat immers niet stil. Er komen steeds betere zonnepanelen en windmolens zullen zich
verder ontwikkelen, net als andere en nieuwe technieken. Dat betekent niet dat we nu
niets hoeven te doen. De klimaatverandering wacht immers op niemand.
Participatie en lokaal eigendom
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland streeft naar minimaal 50%
lokaal eigendom bij grootschalige duurzame elektriciteitsprojecten op land. Ook in
Zuid-Limburg én zeker in Parkstad vinden we het héél belangrijk dat inwoners de
kans krijgen om betrokken te worden bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame
energieprojecten als windturbines en zonneparken. Dit kan bijvoorbeeld in de
vorm van financiële participatie, financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een
omgevingsfonds of een combinatie hiervan. Hierdoor blijft de opbrengst in de regio
en levert het nog meer betrokkenheid op bij de energietransitie. In Parkstad hebben
wij dit al in 2018 opgenomen in het ‘Regionaal Afwegingskader Grootschalige
Duurzame Energieopwekking’. Zo worden inwoners actief betrokken bij het project
Windenergie Parkstad-Zuid, waarin de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld
samenwerken aan de realisatie van een aantal windturbines.

Netbeheerders zoals Enexis Netbeheer delen hun
inzichten en kennis van het energienet met gemeenten.
Want slim gebruikmaken van het energienet kan veel
tijd, ruimte en kosten besparen. Zo houden we de
energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar.
Gemeenten kunnen op 4 punten rekening houden met
het energienet.

• Optimaal benutten van het huidige energienet

Het energienet uitbreiden door het aanleggen van
bijvoorbeeld extra elektriciteitskabels en -stations is duur
en kost veel tijd. De ruimte op het elektriciteitsnet voor het
terugleveren van energie is beperkt. En omdat de vraag naar
teruglevering explosief groeit door onder andere de aanleg
van zonneparken, zal dat nog wel een tijd zo blijven. Daarom
adviseert Enexis Netbeheer om de capaciteit die er nu wél is,
te benutten. En om rekening te houden met uitbreidingen die
al gepland zijn. Kortom: plaats windmolens, zonnepanelen of
andere duurzame opwekinstallaties eerst op plekken waar ze
snel kunnen worden aangesloten. Dit geldt overigens allemaal
niet voor particulieren die zonnepanelen op hun woning
leggen. Daarvoor is voldoende ruimte.

• Ideale mix van windmolens en zonnepanelen

Een zonnepark wekt jaarlijks ongeveer 1.000 uur lang
energie op, een windmolenpark al gauw 3.000 uur. Dat komt
doordat het in Nederland veel meer uren per jaar waait dan
dat de zon schijnt: het waait ieder seizoen, overdag én ‘s
nachts. De zon schijnt alleen overdag, vooral in de zomer en
vaak helemaal niet. Vanuit het energienet gezien is een ‘ideale
verdeling’ tussen zonnepanelen en windmolens rond de
50/50. In plannen voor duurzame energie-opwekking zien
we dat de regio vooral mogelijkheden ziet voor zonneparken.

• Energie daar opwekken waar er vraag naar is

Het transport van energie kan geminimaliseerd worden door
slimme keuzes. Weten we dat (straks) ergens veel energie
nodig is? Dan is dat de plek waar we energie ook het liefste
opwekken. Daar kunnen gemeenten rekening mee houden in
hun plannen.

• Energie opwekken op een beperkt aantal
locaties

•

Eén grote aansluiting voor het terugleveren van duurzame
energie, is voor het energienet gunstiger dan 10 kleine
aansluitingen die opgeteld dezelfde capaciteit hebben.
Daarom adviseren netbeheerders om projecten zoveel
mogelijk te clusteren.

• Netbeheerders zoals Enexis Netbeheer
onderhouden het energienet onder de grond.
Ze lossen eventuele storingen op, breiden het
energienet uit, en zorgen voor het ondergrondse
transport van gas en elektriciteit.
• Het Nederlandse energienet is een van de beste ter
wereld. Dat blijkt onder andere uit de storingsduur:
gemiddeld zit een huishouden in Enexis-gebied nog
geen kwartier per jaar zonder stroom door een
storing.
• We houden het Nederlandse energienet graag
betrouwbaar, veilig en betaalbaar. Omdat de
keuzes van gemeenten invloed hebben op het
energienet, zijn netbeheerders betrokken bij de
plannen.

De Parkstadgemeenten:
Warmte in de toekomst
In het Klimaatakkoord is voor de ‘gebouwde omgeving’ in Nederland
bepaald dat alle 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in 2050 van
het aardgas af zijn. Tot 2030 worden de eerste 1,5 miljoen bestaande
woningen verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt. Dat gaat buurt voor
buurt. Gemeenten maken een Transitievisie Warmte, waarin staat welke
buurten in de periode tot 2030 kansrijk zijn en welke alternatieven voor
aardgas op buurtniveau worden uitgewerkt. Iedereen die er belang bij
heeft, dus ook bewoners, worden daarbij betrokken. Het is de bedoeling
dat de kosten voor verduurzaming betaald kunnen worden uit de
opbrengst van een lagere energierekening.
Daarvoor moet iedereen zoveel mogelijk energie besparen en anders gaan koken
en verwarmen. Dat is het doel van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving.
In 2030 wil Nederland 20% procent van de gebouwde omgeving energiezuinig en
aardgasvrij maken. In Parkstad zijn dat 30.000 van de in totaal 150.000 woningen en
gebouwen.
U kunt hieraan een belangrijke bijdrage leveren door:
zoveel mogelijk energie te besparen;
• Elektrisch te koken in plaats van op aardgas;
• Aardgasvrij te verwarmen;
• Duurzame elektriciteit en warmte te gebruiken.
• Sommige eigenaren en huurders wonen al aardgasvrij,
anderen zijn ermee bezig of denken erover na.

Hoe wordt Parkstad aardgasvrij?
Daarvoor is heel wat nodig. Zo zorgt de (landelijke) overheid voor de noodzakelijke nationale maatregelen zoals
subsidies en wet- en regelgeving. Gemeenten maken
samen met lokale woningcorporaties, ondernemers en
organisaties een Transitievisie Warmte en uitvoeringsplannen per buurt of wijk. Draagvlak van alle partijen is
nodig om dit doel te bereiken.
Nieuwbouw mag niet meer op het gasnet worden aangesloten.
Bovendien is in de bouwvoorschriften geregeld dat nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Zij wekken dus zelf bijna net
zoveel energie op, als het huishouden verbruikt.
Voor bestaande woningen en gebouwen wordt een Transitievisie
Warmte per gemeente gemaakt. Hierin wordt beschreven hoe woningen en gebouwen energie kunnen besparen. Welke woningen
kunnen verduurzamen door elektrisch te koken in plaats van op
aardgas en welke door zonnepanelen op het dak te plaatsen? Welke woningen kunnen worden aangesloten op een collectief warmtenet? Voor welke woningen is een individuele oplossing geschikt,
zoals een warmtepomp om de woning te verwarmen en soms ook te
koelen. Dat wordt allemaal uitgezocht en gecombineerd met andere
werkzaamheden in de buurt, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven én de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat noemen we
koppelkansen; werk met werk combineren.
Vaak kunnen woningen (nog) niet naar deze individuele en collectieve alternatieven voor aardgas overstappen. Dan kunnen ze een
hybride warmtepomp combineren met de cv-ketel en in de toekomst
omschakelen naar duurzaam gas of naar andere (innovatieve) oplossingen, die later beschikbaar komen.
De Rijksoverheid helpt gemeenten met eigen onderzoeksresultaten.
Daarin staan de alternatieven voor aardgas per buurt. Dat is afhankelijk van veel factoren, zoals tot welk energielabel de woningen en
gebouwen worden geïsoleerd en welke duurzame warmtebronnen
beschikbaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nationale informatie en nationale kengetallen voor kosten en CO2-besparing.
Deze eerste beelden worden aangevuld met informatie en wensen
van de lokale belanghebbenden. Dit samen kan leiden tot andere,
weloverwogen keuzes voor de buurt.

Hier kommt Erdgas?
Waarom krijgt Duitsland aardgas en gaat Nederland ervan af?
Dat vragen veel mensen in de grensstreek zich af. Beide landen
hebben immers dezelfde afspraken in het Klimaatakkoord
gemaakt. Ook Duitsland wordt in 2050 CO2-neutraal, met een
tussendoel in 2030.
De verschillen tussen Duitsland en Nederland leiden tot andere keuzes
en maatregelen. Zo is ruim een kwart van alle woningen en gebouwen in
Duitsland aangesloten op warmtenetten. Ook worden er in Duitsland meer
warmtepompen en pelletkachels gebruikt. In Nederland kookt en verwarmt
ruim 90% met aardgas. Dat is uniek in Europa. In Duitsland worden nog veel
woningen met kolen en stookolie verwarmd. Dat stoot veel meer CO2 uit dan
aardgas. Duitsland wil dat snel uitfaseren. Een overstap naar aardgas is voor
die woningen dan ook een grote stap vooruit. Voor Nederlanders lijkt dit een
hele onlogische stap. Ook in Duitsland moeten alle woningen en gebouwen
uiterlijk 2050 volledig duurzaam zijn. De opgave is hetzelfde, maar elk land
volgt hierin zijn eigen route.

De gemeenten in Parkstad vinden het belangrijk om de mening,
actiebereidheid en wensen van huurders en eigenaren
over wonen zonder aardgas mee te nemen bij het
maken van de plannen. Daarom wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen aan het
draagvlak-onderzoek MoVe2030.
De uitkomsten worden meegenomen
in de Transitievisie Warmte en in de
uitvoeringsplannen die per buurt
worden gemaakt.

Welke alternatieven zijn er voor
woningen en gebouwen?

5.793 TJ

•Elektriciteit 18%
•Gasverbruik 82%

Energiegebruik woningen Parkstad 2017
bron: Klimaatmonitor

De warmtetransitie gaat over het vinden van alternatieven voor aardgas en
het verduurzamen van elektriciteit. We maken vandaag plannen tot 2030 met
een doorkijk naar 2050. We willen slim overstappen, want de bronnen en
energie-infrastructuur van vandaag moeten hiervoor worden aangepast of
ontwikkeld.

Samen met de lokale betrokken partijen
hebben gemeenten afgesproken welke
voorwaarden belangrijk zijn voor de
warmtetransitie. Op basis van deze voorwaarden
wordt bepaald of buurten voor de periode
tot 2030 kansrijk zijn om energie te besparen
en over te stappen naar alternatieven voor aardgas.
Op basis daarvan bepalen we de volgorde.
Belangrijke mogelijke voorwaarden voor de keuzes van Parkstad
in de warmtetransitie zijn bijvoorbeeld:
1. Energie besparen scheelt verduurzamen.
2. Het alternatief voor aardgas moet betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar zijn.
3. Wensen van lokale belanghebbenden zijn doorslaggevend bij keuzes.
4. De gemeente heeft de regie.
5. Woningcorporaties zijn de startmotor.
6. Overheidsvastgoed heeft een voorbeeldfunctie.
7. Bewoners (eigenaren) hebben keuzevrijheid.
8. Op een slimme manier werk met werk koppelen zorgt voor lagere
kosten en minder overlast.
9. Draagvlak is belangrijk.
10. We gaan samen aan de slag.

Wat is de volgende stap?
Samen met alle belanghebbenden wordt bepaald in welke buurt(en) het geplande werk
aanleiding is om te starten. Op deze buurt wordt verder ingezoomd in het uitvoeringsplan.
Hierin wordt het alternatief op buurtniveau verder verkend. Voor welke delen van de buurt
past het en waar is een andere oplossing beter? Welke maatregelen moeten hiervoor genomen worden? Wat zijn de kosten hiervan? Hoe kan dit gefinancierd en uitgevoerd worden?
Welke eigenaren en huurders in de buurt willen meedoen en welke willen liever een eigen
alternatief regelen? Wanneer kunnen welke stappen gezet worden? In het kader van het
Programma Aardgasvrije Wijken is in Brunssum-Noord al gestart met een pilot. Ook andere
gemeenten starten op korte termijn met uitvoeringsplannen.

Parkstad

Buurt 1

Buurt 2

Buurt 3

Elektrisch koken
Zon op het dak
Isoleren woning
Verzwaring en aanleg energie-infrastrctuur
Aanpassen binnen-installatie verwarming
Aanpassen / Afsluiten energie-infrastructuur
Verwijderen gasnet

Aanpassingen van de energie-infrastructuur moeten vroeg gestart en slim gepland en uitgevoerd worden. Zodat iedereen op tijd de juiste aansluiting heeft. Dit geldt zowel voor de
benodigde uitbreiding of verzwaring van het elektriciteitsnet als voor de aanleg of uitbreiding van een warmtenet. Dat vraagt jaren voorbereiding.

belangrijk!

1.306 TJ

De netbeheerder en de

kansrijke buurten tot 2030?

In het plaatje is te zien welke maatregelen op Parkstadniveau uitgevoerd kunnen worden,
zoals het ‘Zonnepanelenproject Parkstad’. Hiermee heeft Parkstad een voorsprong op het
gemiddeld aantal zonnepanelen in Nederland. Eenzelfde projectmatige aanpak kan ook
voor energie besparen, elektrisch koken en isoleren worden gekozen. De WoonWijzerWinkel en andere lokale leveranciers spelen hierbij een belangrijke rol.

Slim aardgasvrij koken en verwarmen is
In Parkstad wordt ruim 80% van alle energie in de woningen verbruikt voor
het verwarmen van water en de woning. En maar 20% voor verlichting en
apparaten zoals de tv en de koelkast (zie afbeelding).

Hoe bepalen we in Parkstad

De Startanalyse van het Rijk is een hulpmiddel voor gemeenten bij het
ontwikkelen van een Transitievisie Warmte. De analyse geeft globale resultaten
van de nationale kosten voor alternatieven voor aardgas per buurt. In de
Startanalyse zijn vijf strategieën verkend om gebouwen zonder aardgas te
verwarmen.
De vijf strategieën zijn:
1. individuele elektrische warmtepomp;
2. collectief warmtenet met midden- of hoge temperatuurbronnen;
3. collectief warmtenet met lage temperatuurbronnen i.c.m. een warmtepomp;
4. groen gas met een hybride-warmtepomp en cv-ketel;
5. waterstof.
Tot 2030 is er nog onvoldoende groen gas en geen waterstof beschikbaar voor
de gebouwde omgeving. Daarom beperken we ons voor de periode tot 2030 tot
de eerste 3 strategieën.
Welke strategie het beste past, is afhankelijk van de mate van isolatie van de
gebouwen, de beschikbaarheid van duurzame bronnen en hoeveel warmte
nodig is in een gebied. Dat wordt door alle betrokken partijen bepaald in de
Transitievisie Warmte.

warmtetransitie, samen aan
de slag
Onze boodschap is: we kunnen nu al aan de slag met
het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving,
zonder dat het eindplaatje compleet is. Zo kunnen we
al starten met isoleren. Alles wat we besparen, hoeft
niet meer te worden verduurzaamd. En kunnen we
starten met wijken waar een duidelijke oplossing voorhanden is en de koppeling met andere werkzaamheden te maken is. Focus niet alleen op wijken waar een
collectieve mogelijkheid is zoals een warmtenet. De
hybride individuele oplossing, waarbij een elektrische
warmtepomp wordt gecombineerd met een cv-ketel
op (in de toekomst duurzaam) gas, is nu al in veel
woningen mogelijk en helpt om het aardgasverbruik te
verminderen. Waterstof heeft potentie als duurzaam
alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving
en lokale industrie, maar heeft in 2030 nog geen
grote rol in een duurzame warmtevoorziening van de
gebouwde omgeving.
Stap voor stap gaan we van het aardgas af en schakelen we over op duurzaam opgewekte energie. En
dat zorgt voor aanpassingen aan het energienet. Met
onze realistische kijk op energie zorgen wij samen met
onze partners in de regio voor een betrouwbaar en
betaalbaar energienetwerk. Nu en in de toekomst.

Een veranderende
energiewereld
Energie is vanzelfsprekend.
Wij kunnen niet zonder leven.
De energiewereld gaat flink
veranderen. Nederland staat
voor een grote uitdaging: de
energietransitie.
Stap voor stap gaan we van het
aardgas af en schakelen we over
op duurzaam opgewekte energie.
En dat zorgt voor aanpassingen.
Met de realistische kijk van Enexis
op energie zorgen wij voor een
betrouwbaar en betaalbaar
energienetwerk. Nu en in de
toekomst.

WoonWijzerWinkel Limburg
succesvol gestart

•
•
•

Voor al uw vragen rondom energiebesparing

De nieuwste Neﬁt HR-combiketels
Bespaar op uw gasverbruik
Zelfs nog zuiniger i.c.m. de
Bosch EasyControl thermostaat.

De nieuwe WoonWijzerWinkel Limburg is sinds oktober gevestigd aan de Roda JC Ring in Kerkrade. Hier
wordt u voorzien van onafhankelijk advies en kunt u zien én ervaren welke oplossingen er zijn op het gebied
van duurzaam wonen. In de eerste paar maanden heeft de winkel gemiddeld al zo’n 200 huishoudens per
week mogen ontvangen voor adviesgesprekken en het ophalen van gratis boxen met energiebesparende
middelen. Daarnaast zijn er vele lokale bedrijven en installateurs aangesloten bij dit initiatief. De zeven
Parkstadgemeenten die het initiatief voor de WoonWijzerWinkel namen, kijken dan ook terug op een
succesvolle start.

•
•

Warmtepomp en zonneboiler ready
All-in huren vanaf slechts € 29,- p/m
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Door een speciale Regeling Reductie Energieverbruik van de Rijksoverheid ging de WoonWijzerWinkel van
start met een mooie actie voor woningeigenaren in de Parkstadgemeenten. Naast deze actie is iedereen in
Limburg welkom voor advies en producten en diensten voor het verduurzamen van hun woning.

•
•
•

Waarvoor kunt u bij de WoonWijzerWinkel terecht?

Hoge opbrengst het hele jaar door
Volledig zwart en 360 Wattpiek
Omvormer van Duits kwaliteitsmerk
SMA met schaduwmanagement

•

Bij de WoonWijzerWinkel kunt u terecht voor alles om uw woning of kleinbedrijf
op de juiste wijze te verduurzamen. Denk aan:
• kleine energiebesparende middelen als ledverlichting en douchetimers;
• technische installaties als (hybride) warmtepompen en zonnepanelen;
• onafhankelijk en persoonlijk advies om uw woning te verduurzamen;
• advies over alle subsidies en extra financiële mogelijkheden;
• het vrijblijvend opvragen van offertes bij lokale ondernemers;
• vragen over het energiebeleid van uw gemeente.
• De WoonWijzerWinkel is het energieloket voor de gemeentes Heerlen, Beekdaelen, Voerendaal, Brunssum,
Landgraaf, Kerkrade, Simpelveld en Gulpen-Wittem. Door de komst van de WoonWijzerWinkel willen de
gemeenten de energietransitie-doelstelling om de komende 10 jaar 15.000 woningen te verduurzamen, behalen.

Vakkundige installatie door onze
eigen gekwaliﬁceerde teams

Waarom kiezen voor Hesi:
• Betrouwbaar en persoonlijk advies
• Vakkundige montage
• Scherpe prijs en eerste klas service
Dat is precies wat wij u als oerdegelijk
Limburgs bedrijf te bieden hebben. Wij

Bel ons voor een gratis
en vrijblijvend advies
bij u thuis:

zijn al sinds 1933 dé regionale installateur
Heerlen

045 - 541 22 20

in Midden- en Zuid-Limburg en werken

Maastricht

043 - 362 07 05

met eigen montage teams en service
medewerkers.

Sittard / Geleen 046 - 474 89 28

hesi.eu

OP = OP

Namens de Regeling Reductie Energieverbruik mag uw gemeente € 90,- korting uitdelen aan u als woningeigenaar. U kunt dit bedrag
tot 31 maart besteden aan een van de volgende opties:
€ 90,- korting op een WoonWijzer Energiebesparende Box met slechts een minimale eigen bijdrage van € 10,-. Deze box mag u naar
eigen behoefte samenstellen in de WoonWijzerWebshop met kleine energiebesparende producten als ledverlichting, douchetimers, klein
isolatiemateriaal, etc.
Een gratis adviesgesprek over het verduurzamen van de eigen woning (t.w.v. € 69,-). Een energie-adviseur van de WoonWijzerWinkel
geeft u dan een onafhankelijk en persoonlijk advies met als resultaat een EnergieBespaarPlan voor uw eigen woning.
Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.limburg.woonwijzerwinkel.nl.

Foto: Raoul Limpens Photography

Woningeigenaar in Parkstad? € 90,- cadeau van uw gemeente!

We hebben een mix van energiebronnen nodig. Daarmee worden
we nooit afhankelijk van één bron of één aanbieder. We willen niet
alleen afhankelijk zijn van landen in het Midden-Oosten, van Rusland
of de VS. Ook willen we niet alleen afhankelijk zijn van genoeg wind,
voldoende zonuren, gas, steenkool, aardwarmte, warm mijnwater of
kernenergie.
Daarom moeten we over een variatie aan energiebronnen kunnen
beschikken. Als de ene bron wat duurder wordt, of de leverancier
werkt even niet mee, dan kunnen we altijd overstappen naar andere
mogelijkheden. Ook kunnen we in een dichtbevolkt gebied zoals
bijvoorbeeld Parkstad niet op elke hoek een windmolen plaatsen, of
het mooie heuvelland volleggen met zonnepanelen.
Maar toch hebben we veel energie nodig. We kunnen dus nu nog
niet inzetten op alleen maar natuurlijke energiebronnen. Voorlopig
zullen we bijvoorbeeld ook nog gas, olie en steenkolen nodig
hebben. Daar moeten we eerlijk in zijn. Wel moeten we veel energie
steken in het zo snel mogelijk toe werken naar een energiebalans
die onze aarde niet verder kapot maakt, ja, zelfs herstelt.

Hét loket voor energie en duurzaamheid in Limburg
een initiatief van de 7 Parkstadgemeenten

Een realistisch energie- en milieubeleid, waarin we erkennen dat we
er nóg niet zijn, helpt daarbij méér dan een overdreven idealisme dat
ons in de kou laat staan. Groen is niets links of rechts. Dat is voor
iedereen. De redelijkheid en realiteit ligt in het midden. Het midden
is wat ons bindt.

www.martijnvanhelvert.nl
#KortelijnmetMartijn
#WatOnsBindt

Wil je op de hoogte blijven
van mijn werk in de tweede
kamer, like dan mijn
facebookpagina en/of schrijf
je in voor de nieuwsbrief via
www.martijnvanhelvert.nl

Tweede
Kamerverkiezingen
op aangepaste wijze
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Vier jaar na de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 vinden op 17
maart aanstaande de verkiezingen van de nieuwe Tweede Kamer plaats.
De leden van de Tweede Kamer worden in principe eens in de vier jaar
gekozen op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.
Kiesgerechtigd zijn alle Nederlanders die op de dag van de kandidaatstelling 18 jaar of ouder zijn, mits niet het kiesrecht vanwege een
veroordeling is ontnomen. De komende verkiezingen zullen vanwege
corona echter overal in het land anders uitzien dan we gewend zijn.
Eén van de gemeenten die op het corona-beleid is voorbereid is de
gemeente Brunssum. Zij neemt hiervoor onder andere de volgende
maatregelen:
•
Stembureaus moeten voldoen aan strenge veiligheidsvoorschriften.
Om die redenen vallen een aantal vertrouwde locaties in Brunssum in
maart 2021 af. Hieronder vallen ook de verzorgingshuizen. Alleen de
eigen bewoners en de medewerkers mogen hier stemmen. Kijk voor
een overzicht van de andere locaties op www.brunssum.nl.
• Vanwege de coronamaatregelen moeten stembureaus ruim genoeg
zijn, zodat iedereen veilig kan stemmen. Dat betekent dat er voor
iedereen minstens 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn.
• E r komt een drive-in stembureau aan de Molenvaart in Brunssum,
naast het Milieupark. Wie het drive-in stembureau bezoekt, kan
zittend vanuit of vanaf het eigen vervoersmiddel de stem uitbrengen.
Kiesgerechtigden die met bijvoorbeeld een auto komen, moeten er
wel rekening mee houden dat er slechts één persoon in die auto
aanwezig mag zijn. Vanwege het stemgeheim is het namelijk niet
toegestaan dat een stem wordt uitgebracht in bijzijn van anderen.
Om het bezoek aan het drive-in stembureau zoveel mogelijk
te spreiden, is het drie dagen lang geopend. Op de
verkiezingsdag zelf (woensdag 17 maart), maar ook op
de twee voorgaande dagen, maandag 15 en dinsdag
16 maart; alle van 07.30 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ‘s
avonds.
LET OP: de bovengenoemde maatregelen zijn onder
voorbehoud. De rijksoverheid kan de komende tijd
maatregelen verder aanpassen of uitbreiden. Houd
daarom genoemde website en social media in de gaten
voor de laatste informatie.

Domotica & energiebesparing
Een positief vooruitzicht
nodig? Zomerfestival
Voerendaal geeft het
je graag. Cultureel
Voerendaal laat in het
10-daagse cultuurfestival
van 4 t/m 13 juni zien dat
ze groot kan zijn door haar
eigen parels! Proeven,
luisteren, zien en voelen.
Dichtbij en verrassend!

Domotica is een bekend begrip in de installatietechniek en automatisering.
Doormiddel van domotica kunnen installaties en systemen in woningen
geautomatiseerd en aangepast worden op de wensen van de gebruikers
en bewoners van een woning. De techniek wordt steeds beter en daardoor
ontwikkelt domotica zich ook steeds verder waardoor de afnemers oftewel
de gebruikers van deze technologie hun wensen met betrekking tot veilig en
prettig wonen beter kunnen realiseren. Het belangrijkste daarvoor is een goed
werkend domoticasysteem met een duidelijk domoticapaneel waarop mensen
zelf hun eigen programma kunnen invoeren aan de hand van een aantal knoppen.
Gebruiksvriendelijkheid is erg belangrijk want niet iedereen is een techneut.
Veel domotica is bijvoorbeeld gericht op de temperatuur in een gebouw of woning,
dit noemt men ook wel het beheersen van het woonklimaat of klimaatbeheersing.
Door middel van sensoren en meters krijgt de woningautomatisering of het
gebouwbeheersysteem informatie binnen. Deze informatiezijn de gemeten
waarden en worden in het systeem vergeleken met de gewenste waarden die
door de bewoner zijn ingevoerd. Indien hier verschillen tussen zitten schakelt
het systeem automatisch de verwarming of airco aan of uit om op de gewenste
temperatuur te komen. Ook ramen, deuren, ventialtiesystemen en zelfs gordijnen
of screens kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld door middel van de
automatisering die onderdeel is van de domotica. Verwarmingen kunnen zelfs
zo ingesteld worden dat als een ruimte niet in gebruik is, deze automatisch
uitschakelen in dat geval is men dus zowel kostenbewust als ook milieubewust
bezig.

Editie 2021
Zomerfestival Voerendaal, een festival waar onze culturele trots
van zich laat horen, jong en oud mee komt genieten, verrassende
ontmoetingen ontstaan tussen amateurs en professionals en
bijzondere plekjes samen (her)ontdekt worden. Voor de 2021
editie zijn de drie dames van de organisatie, Fenna Ograjensek,
Marina Veldman en Judith Eurlings, alweer opgestart. De eerste
brainstormsessie heeft al plaatsgevonden, een aantal mensen
hebben zich al gemeld en ideeën liggen klaar ter ontwikkeling en
groei. Het programma is coronaproof.
Doe mee en laat van je horen
Wil jij meedoen, met je vereniging, je bedrijf of je culturele idee?
Laat van je horen en stuur vóór 1 februari 2021 een email naar
talktofenna@gmail.com, marinaveldman@telfort.nl of info@
querydesign.nl. Het gaat hierbij puur om te laten weten dat je mee
wilt doen, het hoeft nog geen compleet plan te zijn. Zomerfestival
Voerendaal hoopt dat jullie er weer bij zijn. Noteer 4 t/m 13 juni 2021
dus maar alvast in je agenda. Muziek, lekker eten en drinken, kunst,
poëzie, toneel, dans en een educatieproject voor de jeugd.
Met andere woorden cultuur op heerlijke zomeravonden, waar
je hart een sprongetje van maakt.

De mogelijkheden om domotica toe te passen zijn ongekend groot en er is een
diversiteit aan systemen die te integreren zijn in reeds bestaande situaties. Ons
deskundig personeel kan u er graag
meer over vertellen en bekijken
wat de mogelijkheden in uw nog
te realiseren of reeds bestaande
installatie zijn.
Frankenlaan 3
6419 BT HEERLEN
Waterval Electro B.V./
www.-c-some.nl
C-SOME by Waterval,
we inspireren je graag!
Follow us at Instagram en Facebook

C-SOME by Waterval

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

Spouwmuurisolatie

Dakisolatie

Vloerisolatie

Wist u dat u op het isoleren van uw woning nu
tot 30% subsidie krijgt?
Daarbij geven we 10% korting op vloerisolatie
en 25 jaar garantie.

Word lid
van de
HuisartsenOZL
cliëntenraad!

Solliciteer
direct!

Meedenken en meepraten over de kwaliteit en veiligheid van zorg in de
huisartsenpraktijken en de huisartsenpost in de Oostelijke Mijnstreek,
dat is waar u zich als lid van de cliëntenraad mee bezighoudt. U
geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die met de
zorgverlening en de organisatie van de huisartsenzorg in de Oostelijk
Zuid-Limburg regio te maken hebben. De Raad van Bestuur en het
management van de verschillende bedrijfsonderdelen, vragen voor
belangrijke besluiten advies aan de leden van de cliëntenraad. Zo
denkt u op hoog niveau mee over de kwaliteit en veiligheid van de
huisartsenzorg.
Bent u geïnteresseerd?

Als u het daar niet warm van krijgt dan isoleren wij uw woning!
Meer informatie of direct een afspraak maken?
Ga naar www.bameco.nl/isoleert
of bel naar 043-760 00 33

Goed nieuws! Wij van HuisartsenOZL zijn namelijk op zoek naar een
voorzitter, penningmeester en een nieuw lid van de cliëntenraad. Wij
verwachten dat u in een van deze functies gemiddeld 5 uur per maand
zult besteden aan het lidmaatschap. Er vindt één keer per maand een
vergadering in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen plaats waarin u met
een kritische blik de dialoog met het bestuur aangaat.
Als u wilt solliciteren naar deze functie, kunt u uw CV met motivatie naar
clientenraad@hozl.nl versturen. Telefonisch zijn we bereikbaar via:
06-22902488 of 06-22764028

Maak nu een afspraak op snsbank.nl/afspraak
of bel 030 - 633 30 00.
We helpen je graag!

büro G29

We adviseren niet
alleen hypotheken
van onszelf

naar het
museum!

MODELLEN van topmerken
Groot aanbod topmerken

Hoge kortingen

naarhetmuseum.eu
naar het museum:
een project van de
Region Aachen
regionaachen.de
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MORE

FOR

LESS

Kan jouw interieur in 2021 wel een boost gebruiken?
Op Showroommodellen shop je designmeubels van topmerken, mét de hoogste kortingen! Daarmee geef je je interieur
thuis of op kantoor een upgrade zonder er teveel voor te betalen. Zo krijg je More for Less! Een greep uit ons grote aanbod:

Muuto Connect 3-zitsbank + poef

ZONNEPANELENPROJECT PARKSTAD:

Dé kans om te investeren in
een energiezuinige woning

Deelnemen?
Ga naar www.zonnepanelenprojectparkstad.nl
en klik op uw gemeente.

Leolux Scylla fauteuil

Roll & Hill Bluff City hanglamp

Sint-Jan nodigt je uit
ONLINE

OPEN DAG

Wilt u ook profiteren van zonne-energie en
bent u benieuwd naar de mogelijkheid van
zonnepanelen op uw dak?
Via Zonnepanelenproject Parkstad, het project
in samenwerking met uw gemeente, wordt het
hele traject van begin tot eind voor u geregeld.
Van advies, ﬁnanciering, installatie tot service
en onderhoud. Uw energierekening daalt en het
is goed voor het milieu.

De zonnepanelen zijn voordelig te ﬁnancieren
via uw gemeente. Hierdoor heeft u vanaf de dag
van installatie ﬁnancieel voordeel: u bespaart
namelijk meer op de energierekening dan
u maandelijks aﬂost. De regeling maakt de
installatie van zonnepanelen voor alle inwoners
van de Parkstad gemeentes mogelijk. De
aanschaf van zonnepanelen is momenteel extra
voordelig doordat u 21% btw kunt terugvragen.

Direct leverbaar

BEGAS HAUS Heinsberg • Burgenmuseum Nideggen • Continium XL
• De Vondst Heerlen • Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich •
Energeticon gGmbH Alsdorf • IKOB – Museum für Zeitgenössische
Kunst Eupen • KuK Monschau • Kunsthaus NRW Kornelimünster •
Leopold-Hoesch-Museum Düren • Ludwig Forum für Internationale
Kunst Aachen • LVR Freilichtmuseum Kommern • LVR Rheinisches
Industriemuseum Euskirchen • Museum Vieille Montagne Kelmis •
Museum Zinkhütter Hof Stolberg • Museum Zitadelle Jülich • Nederlands Mijnmuseum Heerlen • Papiermuseum Düren • Römerthermen
Zülpich – Museum der Badekultur • SCHUNCK Heerlen • Stadtmuseum
Düren • Stadtmuseum Eupen • Suermondt-Ludwig-Museum Aachen
• Thermenmuseum Heerlen • Töpfereimuseum Raeren • Vogelsang
IP Schleiden

Kijk voor een winkel bij jou in de buurt:
snsbank.nl/winkel

Alles wordt voor u geregeld
Serviceprovider Volta Limburg voert alle
werkzaamheden uit: u krijgt één aanspreekpunt
voor al uw vragen. Als u dak geschikt is
ontvangt u vrijblijvend een offerte. Volta
Limburg realiseert vervolgens ook de installatie
van de zonnepanelen. U krijgt 15 jaar garantie
op de zonnepanelen en het bedrijf regelt ook
het onderhoud van de installatie.

www.showroommodellen.nl

Het combiticket voor 26 musea in het hart
van de Euregio Maas-Rijn. Verkrijgbaar in de musea
of online op naarhetmuseum.eu.

gratis
oriëntatiegesprek
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SHOW
outlet voor
ROOM De
showroommodellen

-39 %

6 FEBRUARI 2021

Beleef het op Sint-Jan

van € 5.244,- voor

3.195,-

-29 %

van € 2.100,- voor

1.490,-

-42 %

van € 690,- voor

www.sintjan-lvo.nl

Fogia Collection BOSS kast
“Ontzorging
gedurende 15
jaar was voor mij
zeer belangrijk.
Daarnaast is
de ﬁnanciering
lager dan mijn
energierekening
voorheen was!”

Vitra DAR stoelen - set van 4

300,-

Stellar Works QT salontafel

OPEN
DI-ZON
10.00 16.00 u

Hap en stap wandeling
Tegen inlevering van deze bon, de hap en stap
wandeling voor ¤ 10,- ipv ¤ 12,50
Of korte route ¤ 7,50 ipv ¤ 10,00

-40 %

van € 2.033,- voor

1.219,-

-33 %

van € 1.480,- voor

995,-

-39 %

van € 1.840,- voor

1.119,-

De aanbieding is geldig tot eind Maart.

Reserveren is echt gewenst en we houden
ons aan de RIVM regels.
Tel: 045 - 851 10 42
Kijk voor meer informatie op

www.brasseriewijnandsrade.nl

Een betaalbaar designermeubel was nog nooit zo toegankelijk!
Ontdek nog veel meer showroommodellen op www.showroommodellen.nl
Prijswijzigingen en mogelijke typfouten onder voorbehoud.

Valentijnsdag:
dag van de liefde

14

Ieder jaar wordt op 14 februari wereldwijd Valentijnsdag
gevierd. De een vindt het ‘commerciële onzin’, de
ander grijpt deze dag van de liefde aan om zijn geliefde
nog eens extra in het zonnetje te zetten. In veel gevallen
weet de ontvanger van een verrassingscadeautje niet
eens hoe de ‘boodschapper’ over hem of haar denkt. Sterker
nog, de romantische boodschap wordt vaak verstuurd door een
anonieme aanbidder. Word ook jij komende Valentijnsdag verrast?

UW PROFESSIONELE ADRES VOOR ONDERHOUD,
REPARATIE EN LEVERING VAN BETROUWBARE
OCCASIONS TEGEN SCHERPE PRIJZEN.

Herkomst

De geschiedenis van Valentijnsdag gaat terug naar de 5de eeuw
na Christus. Reeds in 496 werd Valentijnsdag voor het eerst gevierd.
De Italiaanse bisschop Sint Valentius trok zich in die dagen het
lot van de armen en kwetsbaren aan door hen zo nu en dan een
bezoekje te brengen met als verrassing een bloemetje of een
ander cadeautje. Valentius bleek ook nog eens een fervent
tuinier te zijn. Van heinde en ver kwamen mensen kijken hoe
hij de bloementuin bijhield van het klooster waar hij verbleef.
Iedere bezoeker gaf hij een bloem uit de kloostertuin als blijk
van waardering voor hun trouw en genegenheid naar elkaar. De
inspiratie die de bisschop zijn medemens gaf, vond Paus Gelasius I
genoeg aanleiding om 14 februari, de sterfdag van Sint Valentius, als
de dag van de Heilige Valentijn uit te roepen. Zijn graf bleef populair bij
stelletjes: iedereen wil zijn zegen over hun toekomstige huwelijk krijgen.

Toenemende populariteit

De feestdag verspreidde zich langzaamaan over Europa en won in het
ene land sneller aan populariteit dan in het andere land. Amerika spant
daarbij al jaren de kroon. Het wordt er al jarenlang fanatiek gevierd,
inclusief de nodige tradities wat betreft kaartjes versturen en cadeautjes
uitwisselen. De traditie van het verzenden van een valentijnskaartje gaat
terug naar de zeventiende eeuw, maar hoewel we in het digitale tijdperk
leven, is het versturen van een liefdevol persoonlijk kaartje nog steeds zeer
in trek. Getekend met je naam of verstuurd als anonieme aanbidder. In de loop
der jaren werden er behalve kaartjes ook knuffels, rozen en andere liefdevolle
cadeautjes verstuurd.

Commercie

Hoewel er eerst scepsis was ten opzichte van
winkeliers over de commerciële inslag van
Valentijnsdag, waren het juist de kranten die aan
de basis van het succes stonden. In het jaar 1990
kwamen namelijk diverse kranten met een speciale
Valentijns rubriek. In dit stukje krant kregen mensen
de mogelijkheid om heuse amoureuze berichten te
plaatsen. Dit sloeg direct aan en er bleken heel wat
mensen open te staan voor de feestdag van de liefde.
Een jaar later groeide dat succes door toen er op en rond 14
februari meer dan twee miljoen kaarten en pakketten onderweg
waren naar dierbaren in Nederland. Vanaf die tijd springen
winkels er maar al te graag commercieel op in en maakte het
een belangrijke ontwikkeling en opleving door. Voorafgaand
aan de feestdag verandert het assortiment van de winkels in
een rode bloemen en hartjes zee. Rode rozen, romantische
kaartjes, gepersonaliseerde producten en parfums zijn erg
populaire cadeaus om te geven op deze liefdesdag.

Kortom: hoe Valentijnsdag dan ook wordt ervaren, het blijft de
dag van de liefde en dat zal altijd zo blijven.

www.huisartsenpost-ozl.nl

Gun je kind een vliegende start!
Vanaf 2 jaar kan uw kind naar de peuteropvang. In iedere wijk
van Landgraaf en Kerkrade bieden we peuteropvang aan.
Alle kinderen mogen 16 uur per week naar de opvang en de
kosten zijn inkomensa�ankelijk, zodat peuteropvang voor
iedereen betaalbaar is!
Wij werken met een programma voor voor- en vroegschoolse
educa�e (VVE). Zo wordt uw kind extra goed voorbereid op de
basisschool.
Kijk voor al onze loca�es op onze website en meld je kind snel
aan!

Als zoon van een Heerlense vader en
Vlaamse moeder is Theo Arets een
geboren en getogen ‘Heëlesje jong’
en daar is hij erg trots op. Mijn vader
leerde mijn moeder kennen via de
wielersport, waarin destijds bijna de
hele familie van moeders kant actief
was. En mijn Heerlense overgrootvader
woonde jarenlang op kasteel Terworm
als opzichter in dienst van baron Franz
De Loë”, vertelt Theo. Carnaval vierden
zijn ouders, zoals gebruikelijk in de
jaren twintig en dertig van de vorige
eeuw, op besloten bal-avonden van
diverse gezelschappen. Het is daarom
niet vreemd dat ook bij hem het latere
vastenavondsvuur is gaan ontbranden.

Door het groeiend aantal opdrachten wil
Mabs4.0 ICT en Consultancy Services haar
U voelt zich niet goed. Wilt het liefste
even naar de dokter,
het is avond,
nacht,
development
teammaar
uitbreiden
met
een
weekend of een feestdag. De praktijk van uw eigen huisarts is gesloten. Wat nu?
Senior Full-Stack Developer.
Bepaal of uw klacht echt spoedeisend is
De
opdrachten variëren van een eHealth
De beste zorg krijgt u namelijk bij uw eigen huisarts, doordat hij/zij uw dossier kent.
Ga naar thuisarts.nl of download oplossing
de app ‘moet tot
ik naar
de dokter’
om te kijken
of uw
een
eCommerce
platform
met
klacht spoedeisend is. Is dit het geval, bel dan de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg.
alle koppelingen die hiervoor noodzakelijk
zijn.
www.huisartsenpost-ozl.nl

www.mabs40.com

Bepaal of uw klacht echt spoedeisend is
De beste zorg krijgt u namelijk bij uw eigen huisarts, doordat hij/zij uw dossier kent.
Ga naar thuisarts.nl of download de app ‘moet ik naar de dokter’ om te kijken of uw
klacht spoedeisend is. Is dit het geval, bel dan de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg.

AUTO PARKSTAD | HEERENWEG 1 - 6414 AC HEERLEN | +31(0) 45-567 96 96 | WWW.AUTOPARKSTAD.NL

Carnaval vieren zit het grootste deel van de Limburgse bevolking in het bloed. En dat dit bloed bij sommigen kruipt waar
het niet gaan kan, wordt nog eens bevestigd door een carnavalist pur sang. Wij spraken Winkbuul Theo Arets die al 58 jaar
optochten in Heerlen heeft meegelopen en nog steeds actief is in het ‘Heëlesje’ narrenrijk.

045 - 577 88 44

INTERESSE OF MEER WETEN?
Ga dan naar www.mabs40.com/vacatures
of stuur een e-mail naar Roy Bos
roy.bos@mabs40.com om kennis te maken.

U voelt zich niet goed. Wilt het liefste even naar de dokter, maar het is avond, nacht,
weekend of een feestdag. De praktijk van uw eigen huisarts is gesloten. Wat nu?

Carnavalist in hart en nieren

Ben jij onze nieuwe
Met spoed een huisarts
Senior Full-Stack
nodig buiten kantoortijd?
Developer?

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
Dan kunnen wij jou een mooie toekomst
bieden met uitdagende en interessante
projecten met de juiste balans tussen werk
en privé.
JOUW ERVARING
Frontend
Backend
Cloud/DevOps
Projectervaring

Met spoed een huisarts
nodig buiten kantoortijd?
045 - 577 88 44

Optochthistorie

Schoonmaakbedrijf Gorenjec V.O.F.
Jeustraat 28
6367 EW Voerendaal
Tel. 045-5458495
info@sb-gorenjec.nl
www.schoonmaakbedrijf-gorenjec.nl

2de Vestiging
Handelsstraat 30
6135 KL Sittard
Tel. 046-2402403
Openingstijden:
Ma. t/m za.: 07.00 – 18.00 u
Zondag gesloten

“Ik weet nog als de dag van gisteren
hoe stadscarnavalsvereniging De
Winkbülle op 3 november 1947 werd
opgericht door enkele leden van de
Heerlense Rij- en Jachtvereniging.
Twee jaar later vertrok de eerste
optocht in Heerlen onder aanvoering
van de Blauw Sjuut. In 1959 bezocht
ik de eerste Winkbülle revue in de
toenmalige stadsschouwburg in de
Klompstraat. Mijn eerste Heerlense
optocht heb ik meegelopen in 1963.
Onze carnavalsgroep had toen nog
geen naam en bestond uit zo’n twaalf
personen. Naderhand heetten wij ‘De
Dujdriekese’, hetgeen refereert naar

een clown op een halve bol die naar
evenwicht zoekt. In de loop der jaren
hebben er in totaal ongeveer honderd
personen in deze groep meegelopen.
Tussentijds ben ik ook weleens als
einzelgänger of samen met mijn vrouw
Irene in de grote optocht van Heerlen
en Heerlerheide meegegaan. Vaak
werden dan plaatselijke politieke
thema’s op de hak genomen,
zoals in 1981 toen er in
Heerlen een chronisch
tekort aan terrassen
was. Ons thema
was toen ‘Os terras
kumpt Heële
good van pas’. En
wat te denken
van de politieke
heisa rondom de
problemen met de
gele stenen in het
centrum van de stad.
Hierop reageerden wij in 1996
met het motto ‘Sjinese sjting, Heële
ping ping’.
Vorig jaar vond ik het na 58
optochtdeelnamen welletjes
geworden. Met mijn motto ‘Ig
vertrek, al woar 58 joar optocht te
gek’ nam ik op mijn manier afscheid
van een fantastische periode.
Uiteraard kan ik de ‘vasteloavend’
niet helemaal loslaten en ben ik op
de achtergrond wel nog actief in het

carnavalsgebeuren, hoewel dat helaas
vanwege corona op een laag pitje is
gezet.”

Duizendpoot

Inmiddels heeft de 80-jarige Theo
het drukker dan ooit. Mede vanwege
zijn achtergrond als tekendocent
werkte hij sinds de oprichting van
hun carnavalsgroep in 1963
ieder jaar weer de thema`s
uit. “Van alle jaren heb ik
zowel het voorstel als de
uiteindelijke uitvoering
van het ontwerp
bewaard”, vertelt Theo
trots. “Bovendien heb ik
enkele logo`s voor de
Heëlesje Vasteloavends
Vereniging De Winkbülle
ontworpen.”
Behalve ontwerpen, schreef
hij ook graag liedjes voor het Heëlesj
Sjlagerkonkoer. Van de 17 liedjes die
hij geschreven heeft, is er eentje
als winnende schlager uit de bus
gekomen, vijfmaal tweede en heeft hij
met de rest tussen de derde en elfde
plaats behaald.
Tenslotte heeft Theo als hobby alles
te verzamelen wat maar met Heerlen
te maken heeft en met name over de
Heerlenaren zelf. Daarnaast schrijft hij

artikelen in ‘Hart van Heerlen’ als
lid van de Heemkundevereniging
Heerlen Stad. “Vindt men het niet
in het stadsarchief dan weten ze
mij wel voor de nodige informatie
te vinden”, lacht Theo. “Zo heb ik
ook tijdens de eerste lockdown
vorig jaar een hele fotoreportage
van Heerlen gemaakt over een
lege stad in bizarre tijden. Ik weet
momenteel alleen nog niet wat ik
ermee ga doen.”
“Voor wat betreft de komende
carnavalsperiode hoop ik als
rasechte carnavalist oprecht
dat er toch hier en daar nog
alternatieve activiteiten zullen
worden gehouden, zodat
we dit gemeengoed kunnen
blijven koesteren. Want het
carnavalsfeest is toch het
mooiste wat er is”, besluit Theo.

‘Het appartement is ruim genoeg voor ons tweeën, alles is gelijkvloers dus met de rolstoel
is dat heel prettig. De grote badkamer is fijn en hier op de vijfde etage genieten we elke dag
van een geweldig uitzicht. En mocht het even niet gaan, dan kan ik gewoon bij de thuiszorg
terecht. Een vertrouwd gevoel.’ Lees het hele verhaal op www.parcdouvenrade.nl. Ook
mooi wonen? Bel voor meer informatie 0900 777 4 777.
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Dit doet
Beekdaelen

Beekdaelen zet in op groene
energie die inpasbaar is in
haar landschap. Ook kijkt
Beekdaelen naar kleinschalige
en innovatieve alternatieven om
groene energie op te wekken.
Daarnaast willen we onze
bijdrage leveren aan de CO2reductie door te kijken hoe we
ons landschap anders kunnen
gebruiken. Wij helpen onze
inwoners, bedrijven en boeren
op weg om te verduurzamen.

De Regionale Energie Strategie
Het doel van de Regionale Energie
Strategie (RES) is om regionaal te kijken
waar grootschalig energie kan worden
opgewekt. Ook kijken we in de RES
hoe de regio omgaat met de transitie
aardgasvrij en welke impact dit heeft op de
ondergrondse (energie)infrastructuur.
De meest gebruikte manieren om energie
op te wekken zijn windenergie en zonneenergie. Met name windmolens zijn erg
efficiënt in het opwekken van energie.
Zo kan één windmolen (4 megawatt)
evenveel duurzame energie opwekken
als ongeveer 40 voetbalvelden met
zonnepanelen. Windmolens zijn dus
efficiënter, maar een zonnepark kan
makkelijker opgaan in het landschap.
Uiteindelijk hebben beide opties een
impact op het landschap. Daarom willen
we beginnen met zoveel mogelijk daken
die groter zijn dan 285 m2 te voorzien
van zonnepanelen. Kleinere daken doen
we al met het zonnepanelenproject. Elk
zonnepaneel op een dak, groot of klein, is
er één minder in het landschap. We willen
het mooie landschap van Beekdaelen
wel beschermen. Het is een plek om te
onthaasten en te recreëren en dat willen
we graag zo houden. Daarnaast, buiten
de RES, verkennen we de mogelijkheden
voor kleinschalige en innovatieve manieren
om energie op te wekken en proberen we
om zoveel mogelijk CO2 in de bodem te
binden.
In de RES 1.0 worden kansrijke gebieden
beschreven om grootschalige energie
op te wekken, dit zijn de zoekgebieden.
De RES 1.0 wordt in juli 2021 door de
gemeenteraad vastgesteld en wordt
daarna om de twee jaar aangepast naar
RES 2.0, 3.0, enzovoort. De vaststelling
van de RES 1.0 is dan ook een startschot
van een meerjarig proces en zeker geen
eindstation. In dit meerjarige proces gaan
we de zoekgebieden verder onderzoeken.
We gaan in gesprek met omwonenden om
in kaart te brengen hoe zij er tegenaan
kijken. We doen ook onderzoek naar
de impact op de natuur en de dieren en

‘Beekdaelen
kunnen we
alleen samen
duurzaam
maken’.

Beekdaelen
De gemeente Beekdaelen wil energieneutraal zijn
in 2040. Dat betekent dat we alle energie die we
verbruiken, tegen die tijd ook hier opwekken. We
willen in 2050 ook een aardgasvrije gemeente zijn.
Dit zijn ontwikkelingen die ons en onze omgeving
beïnvloeden. We staan de komende jaren dan ook voor
grote uitdagingen.
we kijken of het voor iedereen financieel
haalbaar is. Ook onderzoeken we of
eventuele windmolens of zonneparken
optimaal kunnen worden ingepast in het
landschap. Dit kan betekenen dat locaties,
waarvan we nu denken dat ze erg geschikt
zijn voor grootschalige energieopwekking,
toch nog kunnen afvallen.
Transitie aardgasvrij
Beekdaelen werkt met de rest van
Nederland aan een aardgasvrije
samenleving. Na 2050 verwarmen wij
onze woningen niet meer met aardgas,
maar met duurzame alternatieven.
Ook in onze gemeente bekijken we de
verschillende opties om onze woningen
te verwarmen. Daarnaast kijken we in
welke dorpen we als eerste aan de slag
gaan. Dit doen we in samenwerking
met verschillende partijen, zoals
woningcorporaties, netbeheerders en
adviesbureaus. De komende tijd willen
we vooral inzetten op isoleren. Energie
die we niet gebruiken, hoeven we immers
ook niet op te wekken. Al deze informatie
verwerken we in de Transitievisie Warmte.
De uiteindelijke keuze voor een alternatief
voor aardgas hangt af van verschillende

factoren, waaronder de betaalbaarheid,
duurzaamheid en het draagvlak onder
de inwoners. De alternatieven voor
aardgas zijn grofweg onder te verdelen in
collectieve en individuele oplossingen. Bij
collectieve oplossingen kunt u denken aan
een warmtenet, bij individuele oplossingen
aan een warmtepomp. Collectieve
oplossingen (warmtenetten) kunnen een
goed alternatief zijn voor rijtjeswoningen,
flats of andere woningen die dicht op
elkaar staan. Zo’n warmtenet bestaat uit
buizen die warm water vervoeren naar
de huizen. Het water in een warmtenet
wordt verwarmd door een warmtebron
in de buurt. Deze bronnen kunnen heel
verschillend zijn, zo kunnen we warmte uit
de aarde halen (aardwarmte), uit water
(aquathermie), bij bedrijven (restwarmte)
en zo zijn er nog vele andere manieren.
We gaan daarom ook in gesprek met
lokale bedrijven waar veel warmte
vrijkomt.
De Transitievisie Warmte wordt in 2021
vastgesteld door de gemeenteraad.
Ook hiervoor geldt: dit is een startschot
van een transitie die nog zeker 30 jaar
gaat duren. Na de Transitievisie Warmte
verkennen we de verdere mogelijkheden

in wijkuitvoeringsplannen. In deze
plannen wordt het concreet. Het alternatief
voor aardgas met de meeste potentie
wordt beschreven, evenals de financiële
haalbaarheid en het draagvlak onder
inwoners. In deze fase gaan we nauw
met hen samenwerken. De eerste stappen
voor dit participatietraject zijn al gezet.
We zijn bezig met een enquête om te zien
hoe inwoners tegen deze ontwikkelingen
aankijken. We gaan bewonersavonden
organiseren en hebben een denktank
opgericht waarin we met onze inwoners
in gesprek gaan over de Regionale
Energie Strategie, en de transitie naar een
aardgasvrije omgeving.

De inwoner van Beekdaelen
staat centraal
De komende jaren moeten we met
elkaar kijken hoe we de wereld
duurzamer gaan maken. Omdat dit
een ontwikkeling is die ons allemaal
raakt, geloven we dat het alleen kan
slagen door samen te werken. Het
belangrijkste uitgangspunt is dan
ook dat we deze transities samen
met onze inwoners willen uitvoeren.
Als u meer wilt weten over de
Regionale Energie Strategie in
Beekdaelen, houd dan onze website
in de gaten. Daarnaast ontwikkelen
we een duurzaamheidsportaal.
In januari volgt hierover meer
informatie op onze website en in de
lokale bladen.
Voor andere vragen kunt u e-mailen
naar duurzaam@beekdaelen.nl.

“Als gemeente willen we onze
eigen percelen inzetten. Wij
denken daarbij bijvoorbeeld
aan zonnepanelen op het
voormalige Terca-terrein aan de
Rembrandtstraat. Over hoeveel
panelen en hoe dat er uit gaat
zien en hoe je daar allemáál
voordeel van kunt hebben, daar
gaan we nog voor aan tafel
zitten. Ik ben ervan overtuigd
dat we gezamenlijk tot hele
mooie plannen zullen komen.”
Wethouder Math Houben

Brunssum kiest voor
zon- én windenergie
De gemeente Brunssum wil graag een duurzame, prettige en gezonde leefomgeving voor al haar inwoners. Dit kunnen we
alleen bereiken door samen aan de slag te gaan met verduurzaming van onze leefomgeving. Wij als gemeente werken
daaraan door, in samenspraak met betrokkenen, goed beleid te ontwikkelen, maar ook door het duurzamer maken ons
eigen beheer van de omgeving en onze gebouwen. En natuurlijk door onze bijdrage aan de RES, waarover u hieronder meer
leest. U kunt ook meehelpen door kleine of grotere aanpassingen van uw huis en tuin zoals isoleren, zonnepanelen op uw
woning leggen of het afkoppelen van de regenpijp. Al onze inspanningen dragen bij aan die duurzame, prettige en gezonde
leefomgeving.

34 hectare zonnepanelen

Samen nog veel te bespreken

Waar zou het kunnen?
De gemeente heeft een aantal stukken grond waar
mogelijk zonneweides op kunnen komen. Maar alleen
die percelen, dat is niet genoeg. Daarom wordt in
nieuwe gebiedsontwikkelingsplannen hernieuwbare
energie een vanzelfsprekend onderdeel. En er zullen ook
andere initiatiefnemers moeten zijn. Gelukkig zijn die er
wel, maar nieuwe initiatieven zijn van harte welkom.

Wat zijn de eerste mogelijkheden?
•	Aan de Waubacherweg wil het bedrijf Afvalzorg
een deel van haar locatie ontwikkelen tot zonne- en
natuurpark. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer
8 hectare waarvan 5,5 hectare een zonnepark moet
worden.
•	Aan de Rembrandtstraat ligt het voormalige
fabrieksterrein Terca. De grond -het gaat om een terrein
van zo’n 4 hectare- is eigendom van de gemeente. Deze
grond willen we graag inzetten voor het opwekken
van zonne-energie. Samen gaan we bekijken wat
er mogelijk is. We willen gezamenlijk een goed plan
ontwikkelen voor dit gebied.
•	Op de Oostflank liggen veel kansen voor het opwekken
van duurzame energie. Er wordt op dit moment een
nieuw bestemmingsplan gemaakt voor delen van de
Oostflank. Zonne-energie krijgt hier ruim baan op grote
daken of grondgebonden. In de RES heeft Brunssum 24
hectare aan zonnepanelen opgenomen. Als er op de
Oostflank een nieuw bedrijventerrein wordt ontwikkeld,
komen deze panelen bij voorkeur op de daken van de
bedrijfsgebouwen te liggen.
•	Er wordt een plan ontwikkeld voor nieuw parkeerterrein
aan oostkant van het Schutterspark (Ganzepool)
gecombineerd met duurzame energieopwekking
door zonnepanelen. In het plan zijn 2000 panelen
opgenomen. Voor de RES levert dit 0,5 hectare op.

•	De RES gaat er standaard vanuit dat in 2030 overal
in Nederland op 30% van de grote daken (dat zijn
daken van 285m2 en meer) zonnepanelen liggen. In
Brunssum kijken we nu naar de daken van gemeentelijke
gebouwen. Daar waar mogelijk leggen we de komende
jaren zonnepanelen. Ook als het dak officieel geen
“groot dak” is (en dus niet meetelt voor de RES).
Daarnaast we zijn op zoek naar eigenaren van daken
met een oppervlakte van meer dan 285 m2, die graag
zonnepanelen op hun dak willen plaatsen.

Windenergie
Binnen Zuid-Limburg zijn er niet zo veel
locaties waar windenergie tot de
mogelijkheden behoort. Voor ons RESaanbod zoeken we in Brunssum op de
Oostflank naar een goede plaats om
4 windturbines te plaatsen. Daarbij
moeten we rekening houden
met de nabijheid van vliegbasis
Geilenkirchen. Of windturbines
mogelijk zijn, wordt momenteel
onderzocht. Pas als duidelijk is of dat
kan, gaan we weer volgende stappen
zetten. Als het tot concrete plannen
komt, worden bewoners daar nadrukkelijk
bij betrokken.

De bijdrage die Brunssum wil leveren aan de
energietransitie begint nu vorm te krijgen.
Gelukkig zijn er binnen Brunssum al inwoners
die ook actief aan de slag zijn met hoe de
energietransitie tot stand kan komen. Zo werken
we nauw samen met Energiecoöperatie Energiek
Brunssum en de klankbordgroep energietransitie.
Maar alle plannen moeten nog verder worden uitgewerkt.
Er moeten nog behoorlijke stappen gezet worden waarbij
we uw hulp, uw ideeën en uw mening hard nodig hebben.
We zullen in de komende jaren dan ook nog regelmatig bij
u aankloppen om met u rond de tafel te gaan zitten, samen
na te denken en plannen uit te werken. Kortom er is werk
aan de winkel.
Denkt u de komende jaren ook met ons mee?
Wilt u betrokken zijn bij de energietransitie van Brunssum?
Geef u dan alvast op via gemeente@brunssum.nl (vermeld
in het onderwerp alstublieft: Samen werken aan duurzaam
Brunssum). Dan houden we u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Dit doet
Kerkrade

“Kerkrade wil uiteraard
haar bijdrage leveren
aan het realiseren van de
doelen in de Regionale
Energie Strategie. Binnen de
gemeente zijn we al goed
op weg met het realiseren
van verschillende projecten
op het gebied van zonneenergie. Daarnaast bekijken
we ook de mogelijkheden
om windenergie in te
zetten.”
Wethouder Dion Schneider (Duurzaamheid)
Foto: Gemeente Kerkrade

Samen naar
een duurzaam
Kerkrade

"Voor het opwekken
van windenergie zijn
windturbines nodig. Aan
het plaatsen van deze
turbines is echter een aantal
voorwaarden verbonden,
waarvan het draagvlak
onder omwonenden de
belangrijkste is.”
Wethouder Dion Schneider (Duurzaamheid)
Foto: Gemeente Kerkrade

De zonnepanelen op de daken en de zonneweide van Emma Safety Footwear. Foto: Emma Safety Footwear

Zonne-energie

Voltooide projecten
Er is in Kerkrade al veel belangstelling voor
zonne-energie. Het Zonnepanelenproject
Parkstad-Kerkrade, waarbij woningeigenaren en verenigingen via de gemeente tegen
aantrekkelijke voorwaarden zonnepanelen
op hun huis kunnen laten plaatsen, heeft
haar waarde bewezen. Alleen al via dit
project zijn op ongeveer duizend woningen zonnepanelen geplaatst.
Daarnaast zijn er ook al veel panelen
op eigen initiatief door woningeigenaren geplaatst. Ook hebben verschillende
bedrijven in Kerkrade zonnepanelen op
hun daken geplaatst. Een mooi voorbeeld
hiervan is Emma Safety Footwear aan de
Tunnelweg. Zij hebben niet alleen zonnepanelen op de daken van het bedrijf geplaatst, maar hebben ook een zonneweide
met panelen aangelegd op hun bedrijfsterrein. Op de daken en zonneweide liggen in
totaal 6.500 panelen. Ook op het dak van
de loodsen van de gemeentewerf aan de
Hammolenweg liggen ruim 320 zonnepanelen.
Projecten in uitvoering
Binnen Kerkrade wordt op dit moment
een tweede zonneweide aangelegd in het
gebied Locht-Zuid (tussen de Buitenring,
Hamstraat en stadsautoweg). Deze heeft
een oppervlak van zo’n 24 voetbalvelden. Hier worden 36.036 zonnepanelen
geplaatst met een vermogen van 14,8 megawatt. De aanleg is al begonnen en rond
april 2021 zal alles gereed zijn.
Mogelijkheden voor projecten
Om aan alle doelstellingen van de RES te
voldoen, hebben we nog veel meer opwek
van duurzame energie nodig. Dat willen
we realiseren door het aantal zonnepanelen flink uit te breiden.
Op een aantal locaties wordt daarom gekeken of het mogelijk is om ook daar zonnepanelen te plaatsen. Omdat slechts een
derde deel van Kerkrade onbebouwd is, en
we dit graag groen willen houden, wil de
gemeente liever geen nieuwe zonneweides
in het buitengebied.
We hebben wel een aantal andere mogelijkheden in beeld:
-	het plaatsen van zonnepanelen
op daken van bedrijven en andere
grote gebouwen in Kerkrade met

Kerkrade wil haar bijdrage leveren aan het behalen
van de doelen in de Regionale Energie Strategie
(RES). De gemeente kijkt daarbij vooral naar de
mogelijkheden voor windenergie en grootschalige
zonne-energie. Denk aan zonnepanelen op daken
van bedrijven of andere grote gebouwen, of aan
zonnepanelen op stukken grond op bedrijventerreinen
waar geen gebouwen staan.
Daarnaast werkt Kerkrade aan een Transitievisie
Warmte, waarin we beschrijven hoe we op een slimme
en verantwoorde manier overstappen van aardgas
naar duurzame manieren van koken en verwarmen.
In zowel de RES als de Transitievisie Warmte werkt
de gemeente Kerkrade nauw samen met de andere
Parkstad-gemeenten.
We nemen u graag mee in onze zoektocht naar
oplossingen voor een toekomstbestendig,
duurzaam Kerkrade.
uitzondering van bijvoorbeeld kerken.
Zo is in het bestemmingsplan van
het bedrijventerrein Willem Sophia
opgenomen dat bij nieuwbouw
minimaal 80% van het dakoppervlak
voorzien moet worden van
zonnepanelen;
-	stukken grond op bedrijventerreinen
waar geen gebouwen staan, gebruiken
als zonneweide;
-	het plaatsen van zonnepanelen
op het hoge talud rond de rotonde
Hamstraat/Buitenring;
-	het plaatsen van overkappingen
met zonnepanelen op grotere
parkeerterreinen in Kerkrade, zoals
rond het Parkstad Limburg Stadion,
GaiaZOO, station Kerkrade-Centrum
en het Eurode Business Center.

Een belangrijke voorwaarde voor het
mogelijk plaatsen van windturbines in
Kerkrade is daarom voldoende draagvlak
bij de betrokken ondernemers en burgers.
Tevens moeten burgers onder andere
kunnen delen in de opbrengst van een
windturbine.

Windenergie

Daarnaast kijkt de gemeente samen met
Heerlen en Simpelveld naar mogelijkheden
voor windturbines in Parkstad-Zuid. De
gemeente toetst alle initiatieven om windenergie te gebruiken aan de voorwaarden
die de gemeenteraad in december 2020
hierover heeft vastgesteld.

Omdat het onmogelijk is om de doelstellingen van de RES te halen met alleen
zonnepanelen, kijkt Kerkrade ook naar de
mogelijkheden om energie op te wekken
met windturbines.
Windenergie is een schone vorm van
energie. De windturbines die daarvoor
nodig zijn, vragen echter om zorgvuldige
aandacht voor punten als geluid, slagschaduw en het aanzicht.

Er zijn vier mogelijke locaties waar het zich
loont om te onderzoeken of er voldoende
energieopbrengst geleverd kan worden met
inachtname van de geldende regelgeving
en technische beperkingen van windturbines. Deze locaties liggen vooral op bedrijventerreinen. Op dit moment ligt er bijvoorbeeld een initiatief van het bedrijf E-max
op bedrijventerrein Dentgenbach. Zij willen
een windturbine realiseren om zo hun eigen
energieverbruik te verduurzamen.

Transitievisie Warmte:
van het gas af

In de Transitievisie Warmte beschrijven we
samen hoe wij onze gebouwen in de toe

komst blijven verwarmen. Zonder aardgas
en met behulp van duurzame bronnen. In
Kerkrade staan bijna 24.000 woningen,
die samen ongeveer 70% van de energie
voor de gebouwde omgeving verbruiken. In deze energiebehoefte wordt op
dit moment voor ruim 80% door aardgas
voorzien.
Om de afgesproken doelstellingen te behalen, is Kerkrade nu bezig om te bepalen
welke buurten de beste kandidaten zijn om
gasloos te worden in de periode tot 2030,
zodat 20% van de gebouwde omgeving
in Kerkrade voor 2030 aardgasvrij wordt.
De gemeente wil de wensen, suggesties en
voorkeuren van haar inwoners graag meenemen bij het maken van de Transitievisie
Warmte voor Kerkrade. Daarom hebben
wij u begin januari via een brief uitgenodigd om mee te doen aan een online
vragenlijst: MoVe2030.

De zonnepanelen op de daken van de loodsen van de
gemeentewerf. Foto: Gemeente Kerkrade

Gezamenlijke opgave

Alleen door voortdurende gezamenlijke inspanningen van inwoners, woningcorporaties, bedrijven en de gemeente kunnen we
belangrijke stappen zetten in het verduurzamen van Kerkrade, en de gevraagde
bijdrage aan het Klimaatakkoord leveren.
Dit is een langdurig proces waarin de gemeente burgers en bedrijven steeds nauwer
gaat betrekken. Voor een duurzaam, toekomstbestendig Kerkrade is het hard nodig
dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Lokaal maatwerk voor Landgraaf

De gemeente Landgraaf wil zoveel
mogelijk inwoners betrekken bij
het ontwikkelen en realiseren van
duurzame plannen en projecten.
Dat vinden we belangrijk. Die
betrokkenheid van de inwoners
hebben we nodig, want deze energietransitie gaat ons allemaal aan.
Of u nu op grote of kleine schaal
bezig bent met energiebesparing
of duurzaamheid.
Gedragen door iedereen
Freed Janssen is niet alleen portefeuillehouder van PALET (Parkstad Limburg
Energie Transitie), het duurzaamheidsplan dat reeds in 2013 is gestart.
Hij is ook wethouder duurzaamheid
bij de gemeente Landgraaf. Hij vindt
het heel belangrijk dat die duurzame
ontwikkelingen gedragen worden
door de hele gemeenschap. “Het is
niet zo dat we hier maar met een paar
mensen mee bezig zijn. Ik kan niet
genoeg benadrukken dat we hiervoor
alle inwoners van Landgraaf nodig
hebben. Het zoeken naar alternatieve
manieren om ons huis te verwarmen,
om te koken, om te douchen. Al die
zaken, dat gaat ons allemaal aan.”
De wethouder is zich ervan bewust dat
het geen gemakkelijke opgave
is. “Het vraagt om lokaal
maatwerk. Het moet
haalbaar zijn voor
elke beurs, hoe
groot of klein
ook. Het mag niet
zo zijn dat woonlasten onbetaalbaar worden
doordat we voor
duurzame alternatieven gaan.”
Voelbaar voor iedereen
De klimaatverandering is steeds meer
voelbaar voor iedereen. De maand
november was nog nooit zo warm als
die van 2020. Mede daaraan merken
we dat de noodzaak steeds groter
wordt om anders om te gaan met onze
aarde. “De informatie in deze krant
is misschien overweldigend, maar we
kunnen echt niet meer blijven toekijken”, laat de wethouder weten. “Alle
projecten in deze krant zijn noodzakelijk. Uw medewerking is noodzakelijk
en zeker ook uw inbreng. Ik wil graag
in gesprek met u. Vandaar dat ik u
wil oproepen mee te denken in onze
‘Meedenkgroep Duurzaam Landgraaf’. Meld u aan, zodat we deze
klus samen klaren.”

Het Kreupelbusch-Abdissenbosch

Transitievisie Warmte:
reacties uit Landgraaf
In november hebben we u via een bewonersbrief gevraagd een vragenlijst in te vullen
over wonen zonder gas. Een begin naar de Transitievisie Warmte. De vragen gingen over
uw woonsituatie, maar we wilden ook weten hoe u over gasloos wonen dacht. In totaal
gaven 1.895 deelnemers aan dat verzoek gehoor. Dat is een heel mooi aantal.
In het kort
Om een beeld te schetsen van de reacties geven we in het kort wat belangrijke resultaten.
Het grootste gedeelte van de deelnemers is woningeigenaar. Zij waarderen de groene
omgeving in Landgraaf het meeste en de grootste ergernis is hondenpoep. Opvallend
is dat 95% van de deelnemers al op een of andere manier energie bespaart. Maar ze
geven ook aan dat informatie over kosten en terugverdientijden heel erg helpt om een huis
te gaan verduurzamen.
Afwachtend
44% van de deelnemers staat redelijk tot zeer positief tegenover het aardgasvrij maken
van woningen in Nederland. Zowel woningeigenaar als huurder zijn wel nog wat
afwachtend als het om hun eigen woning gaat. Hoe gaat het allemaal in z’n werk en wat
komt erbij kijken? Allemaal heel begrijpelijke vragen. 81% van de deelnemers is alvast
positief tot zeer positief over elektrisch koken als een van de manieren om aardgasvrij te
wonen.
Zorgen over de kosten
Bij de open antwoorden, de reacties die u zelf kon invullen, komt vooral naar voren
dat u zich zorgen maakt over de kosten. ‘Wat gaat me dat kosten en wat zijn dan de
alternatieven?’, is een antwoord dat veel terugkomt. Maar ook vragen en zorgen over
het tempo waarmee die overgang zou moeten gaan. Kortom, er zijn nog veel vragen
en onduidelijkheden. Ook wij hebben helaas nog niet op alles een antwoord, maar
deze reacties zijn voor ons zeer waardevol. Ze worden gebruikt om de plannen
voor de toekomst vorm te geven. We bedanken alle deelnemers voor de moeite
die ze genomen hebben.

Wethouder Freed Janssen

In de Bende: duurzaam
naar de toekomst
Aan het nieuwe zwembad In de Bende heeft de gemeente Landgraaf hoge eisen gesteld.
Slim omgaan met het energieverbruik en voldoen aan de klimaatdoelstellingen stonden bij
het ontwerp van het zwembad centraal. Het totale pakket aan duurzaamheidsmaatregelen
zorgt ervoor dat hiermee het eerste energieneutrale zwembad in Nederland wordt
gerealiseerd, waarmee het een belangrijke voorbeeldfunctie vervult binnen de regio en
zelfs erbuiten.
Een greep uit de duurzaamheidsmaatregelen:
• De gebruikte materialen hebben een lange levensduur en kunnen hergebruikt worden.
•	Installaties en verlichting reageren automatisch op de aanwezigheid van personen en
de bezetting van het zwembad.
• Het zwembad is ‘all electric’. Er is geen gasaansluiting meer.
•	Warmtepompinstallaties zorgen voor de warmteopwekking en afkoeling van de
ruimtes en het badwater.
•	400 zonnepanelen op het dak en nog eens zo'n 400 zonnepanelen in een
veldopstelling voorzien in de totale energiebehoefte van het zwembad.

Stand van zaken
zonnepark
Abdissenbosch
Op het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, het Kreupelbusch, is de bouw
gestart van het zonnepark Abdissenbosch.
Het terrein is klaargemaakt voor circa
30.000 zonnepanelen. Tussen de rijen
panelen is een tussenruimte van circa vier
meter om schaduw op een volgende rij te
voorkomen. Op deze manier wordt optimaal gebruikgemaakt van de beschikbare
ruimte. De elektriciteit die de zonnepanelen
per jaar kunnen produceren, staat gelijk
aan het verbruik van circa 2.500 huishoudens.
Natuur
In totaal gaat het om een oppervlakte van
12,5 hectare. Hiervan wordt 7,5 hectare
ingericht met panelen. De overige
5 hectare is vrijgehouden voor natuur.
De stichting IKL heeft samen met de
meedenkgroep Abdissenbosch (een groep
omwonenden en geïnteresseerden) en de
gemeente een landschapsplan voor het
zonnepark gemaakt. Op die manier wordt
de natuur in het gebied gewaarborgd en
zelfs verbeterd.

Oproep:
Meld u aan
voor de Meedenkgroep
Duurzaam Landgraaf
Landgraaf wil graag de mening van
haar inwoners horen over de transitie naar een duurzamere gemeente.
Samen met u willen we plannen maken
waar u achterstaat en waarover u
heeft meegedacht. Meld u aan via het
aanmeldformulier op onze website.
Kijk op www.landgraaf.nl bij
Duurzaam Landgraaf/Meedenkgroep
Duurzaam Landgraaf.

Dit doet
Simpelveld

Wiel Schleijpen,
wethouder duurzaamheid:

“Energie die we niet
gebruiken, hoeven we ook
niet op te wekken. Onze
energiedoelstellingen in
Parkstad bestaan voor een
derde uit het terugdringen van
het energieverbruik. Iedereen
kan daar zijn bijdrage
aan leveren. Bovendien
verhoogt slim investeren uw
wooncomfort en bespaart u
op uw energierekening. Heeft
u advies nodig? De adviseurs
van de WoonWijzerWinkel
denken met u mee!”

Duurzaamheid wordt in het gemeentehuis
breed gedragen en is ook een van de
hoofditems van het coalitieakkoord. Wiel
Schleijpen: “Niets doen is geen optie meer
en wij willen niet afwachten tot we van
bovenaf maatregelen opgelegd krijgen om
aan onze doelstellingen te voldoen. Wie
de bal heeft, bepaalt immers het spel. Dus
hebben we zelf het initiatief genomen om
samen met onze inwoners de mogelijkheden
van windenergie te onderzoeken. Alle
raadsfracties hebben dat voorstel vorig jaar
unaniem gesteund.”
Samen met buurgemeenten

Onze Duitse buren zijn jaren geleden
begonnen met het markeren van de
landsgrens met windmolens. Destijds heeft
het college van B&W daar volgens de
wethouder fel tegen geprotesteerd. “Dat
heeft toen niets geholpen. Sterker nog, er
staan nu windmolens aan de gemeentegrens
die onze eigen inwoners helemaal niets
opleveren. Inmiddels kunnen we denk ik wel
stellen dat er in Nederland meer draagvlak
is voor alternatieve energie en erkennen we
dat we ook in Simpelveld aan de bak moeten
om onze energiedoelstellingen te halen. Dat
doen we samen met onze buurgemeenten
Heerlen en Kerkrade, onder de noemer
Parkstad-Zuid. We werken samen, alleen al
vanwege het feit dat we niet enkel de lasten
willen dragen, zoals bij de windmolens over
de grens in Aken, maar ook van windenergie
willen profiteren. Ook de plannen van onze
Nederlandse buurgemeenten zullen immers
niet stoppen als wij niet meedoen.”
Profiteren van de ‘lusten’

Het zonnepanelenproject Parkstad is in
gemeente Simpelveld een groot succes.
“Sinds de start zijn we relatief gezien
koploper met het aantal deelnemers”, aldus
Wiel Schleijpen. “Voor mij is dat een signaal
dat mensen bewuster met energie omgaan
dan tien jaar geleden. Van de andere kant
begrijp ik ook dat de financiële stimulans
bijdraagt aan het succes. Daar is niks mis

Simpelveld kiest voor
duurzame energie
Het klimaat verandert, zoveel staat vast. De komende decennia krijgen
we te maken met toenemende weersextremen. Dat heeft gevolgen
voor de leefbaarheid in onze dorpen. Er ontstaat overlast door hevige
regenval en tegelijkertijd krijgen we te maken met perioden van extreme
droogte. Wethouder Wiel Schleijpen: “Samen hebben wij een belangrijke
taak in het zoveel mogelijk beperken van de opwarming van de aarde.
Onder meer door te streven naar een energieneutrale regio in 2040.
Als gemeente nemen we daarin onze verantwoordelijkheid. Wij zijn
voorstander van duurzame energieopwekking zoals zon- en windenergie
om de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen omdat het ondertekenen
van een energieakkoord verplichtingen schept, maar omdat we
problemen niet door mogen schuiven naar de volgende generatie.”

mee. Iedereen vraagt zich af: ‘what’s in it
for me’? Dat geldt straks ook voor de lusten
van windenergie. Dat voordeel kan van
alles zijn. Bijvoorbeeld samen windmolens
ontwikkelen in een coöperatie. Dan bent u
zelf ontwikkelaar en krijgt u ook de winst
uit een dergelijk project. Maar wat mij
betreft mag het niet zo zijn dat alleen de
beter bemiddelde burger kan participeren
met bijvoorbeeld aandelen. Ook de man
met de smalle beurs moet meeprofiteren,
bijvoorbeeld in de vorm van een korting op
de energierekening.”
Ondanks die lusten begrijpt wethouder Wiel
Schleijpen heel goed dat windmolens een
gevoelig onderwerp blijven. “Ik heb niet de
illusie dat ik iedereen kan overtuigen en alle
bezwaren weg kan nemen. Ik kijk zelf ook
elke dag tegen windmolens aan. Toch hoop
ik dat we samen met onze inwoners tot een
gedragen plan kunnen komen.”
Kansrijke gebieden voor
windenergie

Windmolens zet je niet zomaar overal neer.
De leefomgeving van mensen, maar ook
de natuur kan er negatief door worden

beïnvloed. Daarom hebben we in Nederland
wetten om die omgeving te beschermen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor geluid,
slagschaduw en veiligheid. In Parkstad is
zorgvuldig onderzocht waar windenergie
in de vorm van windmolens mogelijk is.
Samen met inwoners, vertegenwoordigd
in werkgroepen, zijn voor Parkstad-Zuid
vier kansrijke gebieden aangewezen voor
windmolens: de bedrijventerreinen Trilandis,
Avantis, Beitel en Willem Sophia, en het
gebied nabij de autosnelweg.
In de volgende fase wordt een open vraag in
de markt uitgezet om te komen tot haalbare
en uitvoerbare plannen voor windturbines
in deze gebieden. De verwachting is dat die
plannen ergens medio 2021 beoordeeld
kunnen worden. Pas daarna worden in alle
drie de gemeenten besluiten genomen.
Zonne-energie

Het zonnepanelenproject Parkstad stelt
alle inwoners en bedrijven in staat om in de
toekomst te kunnen beschikken over schone,
betrouwbare en betaalbare energie. Ook
de gemeente zelf doet een duit in het zakje.
Wethouder Wiel Schleijpen: “Op de daken

van de gemeentewerf, het gemeentehuis
en de sporthal in Bocholtz liggen inmiddels
765 zonnepanelen. Die leveren samen zo’n
226.530 kWh per jaar. Dat is goed voor een
gemiddeld jaarverbruik van 61 huishoudens.
Maar die zorgen ook voor een besparing
van 90.600 kg CO2-uitstoot.”
Zonneparken

Op een voormalige
vuilstort in Bocholtz
is medio 2020
een zonneveld
aangelegd met
4.750 zonnepanelen.
De verwachte
jaarlijkse opbrengst
bedraagt circa 1,7 MWh.
Simpelveld is beperkt in de
aanleg van zonneparken. Wethouder
Schleijpen: “We hebben geen duizenden
meters dakoppervlak op grootschalige
bedrijventerreinen. En we willen ons fraaie
Nationaal landschap ook niet ‘vervuilen’
met grote aantallen zonneparken. Maar er
zijn vast nog inwoners die zonnepanelen
op hun dak willen overwegen. Onze
bijdragen in zonne-energie is een druppel
op een gloeiende plaat, maar met heel veel
druppels maken we het verschil voor het
klimaat.”

Dit doet
Voerendaal

Wethouder Ruud Braun

“Er zijn vele mogelijkheden
om duurzamer te leven.
Veel inwoners, verenigingen
en ondernemers dragen
al hun steentje bij. Een
mooi voorbeeld is het
idee van Fenne (13) om
afvalscheidingsbakken voor
plastic te plaatsen binnen onze
gemeente. In navolging van
haar idee roep ik iedereen
op om met ideeën te komen.
Samen voor een Duurzaam
Voerendaal!”

Regionale aanpak

In de regio Parkstad onderzoeken we
samen met de gemeenten Beekdaelen,
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf
en Simpelveld, waar en hoe duurzame
elektriciteit (zonne- en windenergie) het
beste op land opgewekt kan worden.
Dit wordt beschreven in de Regionale
Energiestrategie (RES).
Daarnaast gaan we samen met
energiebedrijven, woningcorporaties
en uiteraard inwoners bekijken hoe
we het gebruik van aardgas kunnen
terugdringen. Welke warmtebronnen zijn
te gebruiken zodat wijken en gebouwen
van het aardgas af kunnen? Waar is
ruimte en hoeveel? Zijn die plekken
acceptabel en financieel haalbaar? Dat
heet de Transitievisie Warmte (TVW).

Voerendaal Buitengewoon
Duurzaam!

Zoals ik al aangaf, zijn we met
verschillende projecten bezig op het
gebied van duurzaamheid. Ons doel
is ‘Voerendaal 2040 energieneutraal’.
We zijn gestart met het plaatsen van
zonnepanelen op onze gemeentelijke
gebouwen, voor onze medewerkers
hebben we e-cars en e-bikes aangeschaft
en we zijn druk bezig met het vervangen
van onze verlichting door ledverlichting.
Ook zijn we van plan om zo’n 30
hectare zonneweide te realiseren. Maar
verduurzamen hoeft geen groot, duur
project te zijn! Ook kleine initiatieven
kunnen bijdragen aan een duurzamere
wereld.

Duurzaamheidsfestival

Om initiatieven te tonen, ideeën op te
doen en de vele mogelijkheden die er
zijn te delen, organiseren wij op 17
april het Duurzaamheidsfestival rondom

Voerendaal
Buitengewoon
Duurzaam!
We zien het steeds vaker in de krant, in het nieuws of
we merken het in onze directe omgeving: de noodzaak
om te verduurzamen. Als gemeente zijn we daar
inmiddels volop mee bezig, maar ook regionaal en
landelijk wordt verduurzaming opgepakt. Dit is geen
eenvoudige opgave en we hebben u als inwoner hard
nodig. Daarom willen wij u hierbij in de toekomst
steeds nauwer betrekken.

de vijver in Voerendaal. Hier kunt u
inspiratie opdoen bij ondernemers en
inwoners die aan de slag zijn gegaan
met verduurzaming. U kunt informatie
inwinnen over zonnepanelen, duurzaam
voedsel, afvalverwerking en elektrisch
rijden. Een laagdrempelig festival voor
jong en oud. Ik nodig u van harte uit
om een kijkje te komen nemen! In de
tussentijd wil ik u graag wijzen op ons
online magazine waar veel informatie
over duurzaamheid te vinden is. U vindt
het magazine op onze website onder
het kopje Projecten en Initiatieven/
Voerendaal Buitengewoon Duurzaam.
Doe alvast ideeën op of ga gewoon aan
de slag, want hoe klein uw aandeel ook
is, het draagt bij aan een groter doel.

WoonWijzerWinkel

Graag wil ik u ook attenderen op
de WoonWijzerWinkel, die onlangs
geopend is in Kerkrade. Hier kunt u

terecht voor advies en producten
op het gebied van duurzaamheid.
Op dit moment loopt er een geweldige
actie. Als woningeigenaar kunt u een
GRATIS energiebox ter waarde van
€ 90,- ophalen of een gratis
adviesgesprek inplannen via
www.woonwijzerwinkel.nl/limburg.
Vergeet het niet en doe dit
zo snel mogelijk.

Mogelijkheden genoeg

U begrijpt het al, op het gebied
van verduurzaming zijn er vele
mogelijkheden. En dan heb ik nog
niet genoemd: het project Waterklaar,
waarbij u subsidie kunt krijgen voor het
afkoppelen van regenwater, zodat het
water in uw tuin terecht komt en niet in
het riool. Op de website Waterklaar.nl
vindt u mogelijkheden om uw bijdrage
te leveren aan het voorkomen van
wateroverlast, droogte, hittestress en

het verbeteren van de waterkwaliteit.
Samen met IKL en IBA Parkstad
zetten we ons met de actie
Meergroeninmijnvoortuin in voor
vergroening van uw tuin door stenen
te vervangen door groenaanplant.
Energiecoöperatie De Omslag staat voor
u klaar om te helpen bij het maken van
een keuze voor het verminderen van
energieverbruik. Ook gaan ze aan de
slag met het plaatsen van zonneweides.
Daarnaast willen we in overleg met alle
Voerendaalse scholen gaan starten met
een educatieproject om de jeugd bewust
te maken van de bijdrage die zij kunnen
leveren aan duurzaamheid.
Mooie projecten, geweldige initiatieven
die onze wereld weer een beetje mooier
kunnen maken! Plannen om energie van
te krijgen! Voelt u het ook? Draagt u ook
een steentje bij?
Ik hoop dat het lezen van deze duur
zaamheidskrant u meer duidelijkheid
geeft over de projecten Regionale
Energietransitie en Transitievisie Warmte.
Mocht u nog vragen hebben, ideeën of
opmerkingen? Ik hoor het graag.
En hopelijk zien we elkaar de 17e april
tijdens het Duurzaamheidsfestival in
Voerendaal.

