
De heer F.W.S. Daamen
Alhier

Heerlen,

7 maart 2022

Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte heer Daamen,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 6 februari 2022 inzake Beantwoording vragen 
van ex. art. 33 RvO – Aldenhofpark – delen wij u het volgende mede.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van de omschreven gebrekkige communicatie en wat 
gaat ze hieraan doen? Graag een duidelijke tijdlijnspecificatie.

Antwoord
De afgelopen tijd hebben inderdaad weinig informatiebijeenkomsten 
plaatsgevonden. Enerzijds vanwege Corona, anderzijds vanwege uitgestelde 
bouwplannen bij de woningcorporaties, waar de verantwoordelijkheid voor de 
planontwikkeling primair ligt.
De laatst georganiseerde inloopavond kwam ook nog eens op een ongelukkig 
moment, omdat de plannen van Wonen Limburg die dag nog niet getoond konden 
worden, omdat deze nog van advies moest worden voorzien door de gemeente. 
Er is toen besloten om de avond door te laten gaan, zonder dat er nieuwe plaatjes 
getoond konden worden. 
Inderdaad zijn de nieuwsbrieven voor de aankondiging van de inloopbijeenkomst en 
als reactie op de avond erg laat verstuurd. 
In de planning is er echter nog voldoende tijd voor bewoners om hun “stem” laten 
horen. Het plan Aldenhofpark bevindt zich nu nog op het niveau van een 
stedenbouwkundige visie en zal eerst nader moeten worden uitgewerkt alvorens 
naar de omgeving kan worden getreden. De gehele bestemmingsplanprocedure 
dient nog doorlopen te worden, waar mensen ook op kunnen reageren. Dit zal 
tijdens de volgende bijeenkomst nader worden toegelicht.
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Vraag 2
In de nog niet verspreide nieuwsbrief wordt gesteld dat o.a. de camera’s zijn 
weggehaald omdat deze niet meer nodig waren. Wij horen graag van het college of 
ze achter de inhoud staat van de potentiële nog niet verspreide conceptbrief in 
antwoord op de door de bewoners gestelde vragen?

Antwoord
De nieuwsbrief is inmiddels verspreid. Ten aanzien van de camera`s:
Deze zijn geplaatst in het Aldenhofpark in de zomer van 2020, omdat er toen veel 
overlast werd ervaren. De overlast is na plaatsing van de camera`s vrij snel 
afgenomen en de camera`s zijn dan ook verplaatst naar de Anjelierstraat. 
Deze camera’s zijn tijdelijk en worden geplaatst op een locatie binnen de stad waar 
de meeste overlast wordt ervaren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen, 

wethouder voor Middelen, Ruimtelijke Ordening en Herstructurering,
A. Damen

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.


