
 

Editie 2: Maart 2023 

Algemeen: 

Het is inmiddels al weer Maart. Kerstmis en Carnaval liggen achter ons, en we kijken daar met veel plezier op terug.        
Hoewel de kou nog niet helemaal uit de lucht is, maken we ons toch zo langzaam aan op voor het voorjaar.  Speeltuinen 
worden weer opgeknapt en klaargemaakt zodat de kinderen vanaf het voorjaar weer heerlijk kunnen spelen,  rennen, en 
klimmen.  Parkjes en paden worden opgefrist en gesnoeid om straks weer lekker er op uit te trekken. Sportvelden die weer 
klaar zijn voor de buitensport.  De aankondigingen van veel traditionele evenementen die weer georganiseerd mogen wor-
den, verheugen ons.  Van voorjaarsmarkt tot de Braderie, wij hopen dat jullie er net zo van gaan genieten als wij.  

NL Doet staat ook weer voor de deur. We roepen iedereen op om samen met elkaar en de vele verenigingen de mouwen op 
te stropen om Hoensbroek weer helemaal klaar te stomen voor de lente en de zomer! Dan kunnen we elkaar weer ontmoe-
ten, samen mooie momenten beleven en herinneringen maken.  

 
 Nieuwe bestuursleden: 

   SECRETARIS: 

 Mijn naam is Jenny Schreurs en ik ben 19    

jaar. In mijn vrije tijd lees ik graag en werk 

ik bij de Plus in Hoensbroek. Ik studeer 

momenteel in Sittard aan de Hogeschool 

Zuyd aan de opleiding HBO-Rechten. Ik 

ben gestart als secretaris van PHB omdat  

dit goed aansluit bij mijn studie en om op te komen voor Hoens-

broek. Ik kijk er naar  uit om de functie als secretaris te vervullen 

en hier meer ervaring mee op te doen.  

Groetjes, 

Jenny  

PENNINGMEESTER : 

Mijn naam is Maartje Daamen                                                            

en ik ben 20 jaar.  Ik houd van gezelligheid,                                        

en werk naast mijn studie bij de Hema.         

Ik studeer op dit moment aan de Hogeschool 

Zuyd in Sittard. Ik zit in mijn derde jaar van 

de opleiding Accountancy.  

Dit sluit natuurlijk heel goed aan bij de functie die ik als penning-

meester ga invullen. Voor mij een mooie uitdaging en ik draag zo 

mijn steentje bij aan PHB.  

Groetjes, 

Maartje  

Bestuur: 

Hopelijk hebben jullie genoten van de 1e uitgave van ons     

PHBulletin. De commissie heeft er duidelijk veel werk en tijd inge-

stoken. Ga vooral op de ingeslagen weg door.  

De 2 voorgedragen kandidaten voor de bestuursfuncties penning-

meester en secretaris zijn unaniem door de leden gekozen. Wij 

zijn blij met de nieuwe, jonge instroom en hopen dat zij nog vele 

jaren deel zullen uitmaken van het bestuur.  

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale 

Staten en de waterschappen plaats. Het is enorm belangrijk om 

uw stem te laten horen. Kunt u zelf niet naar het stembureau 

gaan, dan kunt u altijd iemand machtigen om voor u te stemmen. 

Laat uw stem niet verloren gaan.  

Om ook in de provincie een stem te hebben en een vuist te kun-

nen maken hebben diverse lokale partijen in Limburg (waaronder 

PHB) zich samengepakt. Op de kandidatenlijst te vinden als      

LOKAAL – LIMBURG (lijst 9). 

Als u niet weet op welke partij u wilt stemmen, stem dan         

LOKAAL – LIMBURG. 

 

Tot de volgende keer 

Namens het bestuur 

 

Monique Lempers Robeerts 

Voorzitter 



   PHB acties in Hoensbroek 

   Politiek is voor veel mensen een “ver-van-mijn-bed-show”. Er is weinig  vertrouwen en mensen gaan vaak zelfs niet 

meer     stemmen. Maar toch moet niet onderschat worden wat jouw stem voor een verschil kan maken voor jouw ei-

gen leefomgeving. Bij de vorige verkiezingen kregen wij helaas slechts twee zetels, maar wij  proberen met die twee 

zetels wel het verschil te maken voor Hoensbroek. Wij zijn aangehaakt bij de coalitie om zo meer te kunnen bereiken  

   voor de inwoners van Hoensbroek.  Na de vorming van de coalitie zijn we direct 

op 25 juni 2022 met twee wethouders op tour gegaan door Hoensbroek om een 

aantal   knelpunten te bespreken en te 

bekijken.  

Zo stopten wij bij de Zandbergsweg.         

Hierover was bij ons een klacht  binnen     

gekomen van rolstoelgebruikers dat er     

geen veilige oversteekmogelijkheid was.   

Door een kleine ingreep werd dit probleem 

opgelost. Iets verderop werd de stoep aan  

beide kanten verlaagd zodat er meer    

overzicht is ontstaan.  

Een kleine aanpassing, maar wel een be-

langrijke voor de veiligheid van rolstoel-

gebruikers! 

Ook maakten wij een stop bij ons mooie kasteel. Hier lieten wij de wethouders het slechte toegangspad en slechte 

groenonderhoud zien. Eén van de wethouders begon spontaan zelf gras uit te trekken.  Op dit moment (m.i.v. februari 

2023) wordt het groenonderhoud bij het kasteel grootschalig aangepakt met mooie nieuwe aanplant en de stenen wor-

den opnieuw gelegd om een beter pad te creëren zodat ons kasteel de toegang en aanblik krijgt die het verdient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dit 

zijn enkele kleine voorbeelden van wat we doen. Maar zo hebben we nog talloze acties gaande.  Ons mooie kasteel wordt 

steeds meer gebruikt voor evenementen. Denk bijvoorbeeld aan het mooie kerstevenement eind 2022.  

Is men eindelijk actief bezig met de invulling van ons oude politiebureau. Houden we een vinger aan de pols bij de invul-

ling van het Lomahuis en zijn we bezig om aandacht te vragen voor de aanpak van ons centrum. Ook zijn wij met de uit-

baters van “Ons Trefcentrum” (Nieuw-Lotbroek) bij de burgemeester geweest om de problemen waar zij tegenaan lopen 

samen te bespreken om zo tot oplossingen te komen. Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden van wat we nog 

meer bereiken. Hopelijk gaat het vertrouwen in de politiek weer een beetje groeien en gaan mensen inzien hoe belang-

rijk het is om je stem te laten horen zodat knelpunten in jouw eigen omgeving worden aangepakt. 

Foto 1: Situatie VOOR 
Foto 2: Situatie NA 

Situatie ter plekke                        

bekijken met de wethouders 

Nieuwe aanplant :      

Het wordt vast mooi 

Februari 2023            

aanleg nieuwe paden 



KRANTENKOP:  
 
“Voorbereiding voor de start van werkzaamheden aan het mijnspoor in Hoensbroek ivm aanleg 
Parkstadroute stilgelegd” 

Net als u waren wij met stomheid geslagen bij het lezen van deze mededeling. 

Wat is de Parkstadroute :  De Parkstadroute is een fiets– en 
wandelpad, door de hele regio van circa 3 meter breed en om-
zoomd door prachtige groene bermen. De route is recreatief, 
maar heeft ook praktische voordelen voor mensen die op de 
fiets naar het werk, naar familie of naar huis gaan. Het is een 
gemeente overstijgend project die wordt gerealiseerd door  
IBA Parkstad, Provincie Limburg en de gemeenten Beekdaelen, 
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. 

Wat is er nu aan de hand? Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van november jl. (inzake bouwvrijstelling) 
wordt onderzoek gedaan naar stikstofuitstoot  tijdens de bouwfase van de Parkstadroute én de gevolgen hiervan voor be-
schermde natuurgebieden.  Het onderzoek loopt nog, maar de eerste uitkomsten (verrassend of logica?) wijzen op een toe-
name van stikstofuitstoot in de aanlegfase van de Parkstadroute. Als er te veel stikstof neerslaat is een vergunning nodig op 
grond    van de Wet natuurbeheer. De tijd die nodig is voor aanvullende onderzoeken hierover zorgt voor vertraging in de 
planning.  

Tijdsplanning: In het najaar van 2022 zijn de eerste delen van de Parkstadroute al aangelegd: de bouw van de tracédelen in 
Beekdaelen en de reconstructie van de Heideveldweg in Heerlen zijn bijna klaar. Dit onderdeel van de Parkstadroute viel des-
tijds nog onder de zogenaamde bouwvrijstelling, waardoor er geen apart stikstofonderzoek nodig was.  Voor 2023 staat de 
bouw van de overige delen op de planning, waaronder ook het traject in Hoensbroek. Omdat de eerste resultaten een ver-
hoogde stikstofuitstoot uitwijzen, mag de aanleg van de overige delen pas voortgezet  worden wanneer het onderzoek is 
afgerond en de eventueel benodigde procedures doorlopen zijn.                                                                                                         
De voorbereidingen om in week 6 van dit jaar te starten aan het oude mijnspoor in Hoensbroek zijn per direct stilgelegd, dus 
ook de bouw van de fietsbruggen en tracéedelen in Brunssum, Hoensbroek, Brunssummerheide, Heidserpark, en              
Heksenberg. Op dit moment is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden over circa een half jaar pas kunnen worden 
voortgezet. 

Partij Hoensbroeks Belang vind deze gang van zaken zeker NIET OKE . Hoe krom kan het zijn? We leggen een fiets– en wan-
delpad aan waarmee we mensen stimuleren om meer te fietsen en te lopen, en dus de stikstof uitstoot in de toekomst zal 
verminderen. En net déze aanleg wordt nu stilgelegd omdat bij realisatie hiervan de normen worden overschreden??  Voor 
ons in ieder geval reden genoeg om hier in het college vragen over te stellen. 

Veel bomen zijn afgelopen winter al gekapt en struiken zijn verwijderd op het traject dat door Hoensbroek loopt.  Dit zorgt er 
voor dat we momenteel blijven zitten met hele gebieden die er bij liggen als een onbegaanbare modderpoel, waar ouderen 
hun nek over breken. Voor ons in ieder geval genoeg aanleiding om het college hiermee te confronteren.  

We hebben hierover de volgende vragen ingediend voor de Raadsvergadering: 

“Er wordt al jaren over dit project gesproken. Hoe kan het zijn dat we, één minuut voor twaalf, geconfronteerd worden 
met een half jaar vertraging door iets wat te voorzien was?  

Gezien de verwachting dat het één en ander een half jaar vertraagd wordt, horen we graag van het college hoe het ge-
schetste beeld van modderpoel en gevaarlijke situaties voor ouderen voor de tussentijd aangepakt zal gaan worden.   

Laatste Update: Inmiddels is er vanuit de gemeente een nieuwsbrief verspreid in Hoensbroek waarin de verwachting wordt 
uitgesproken dat na de zomer de werkzaamheden hervat zullen worden.  In de tussentijd worden de paden van het onafge-
werkte gebied tussen de Wingerdweg en de Akerstraat Noord goed toegankelijk en schoon gemaakt. Er worden eenjarige 
bloemen ingezaaid en het groenonderhoud wordt weer hervat. Daar zijn wij uiteraard blij mee, maar we blijven vinger aan 
de pols houden!   



Wilt u alle actuele informatie volgen?  Deze kunt u vinden op onze website  en Facebook pagina: 

• Website: www.partijhoensbroeksbelang.nl 

• Facebook: Partij Hoensbroeks Belang 

Natuurlijk kunt u ons ook steunen en voor € 12,50  per jaar lid worden.   

Aanmelden kan via de website en per mail:   
phbsecretariaat2@gmail.com 

Activiteiten overzicht PHB:  

Vanuit PHB is willen we het hele jaar door actief zijn, en 
zullen we ons on de wijken van ons Gebrook laten zien. We 
horen graag van u als inwoner van Hoensbroek wat er 
speelt, wat gaat er goed, maar ook waar is aandacht voor 
nodig! Zo staan er ook voor de komende periode verschil-
lende activiteiten bij ons op het programma, we hopen u 
dan te ontmoeten:  

11 maart: Vuilprikactie in de wijk Slak-Horst-Metten 

11 maart:  komt u onze raads– en commissieleden                  

  tegen  tijdens NL Doet  

18 Maart van 11.00 tot 13.00 uur inloopspreekuur in  

  de wijk Slak-Horst-Metten Deze vind plaats in   

  basisschool Wonderwijs   

April:    Opening van de verschillende speeltuinen in 

  Hoensbroek. Houd hiervoor tevens hun eigen 

  FB pagina’s in de gaten. 

27 april Organiseren we i.s.m. “Vier Gebrook” de                    

  traditionele lampionnenoptocht met Konings

  dag. Iedereen kan hier gratis aan mee doen. 

  Verzamelen om 20.00 uur  bij Kasteel Hoens -

  broek. De stoet vertrekt om 21.15 uur. 

6 mei: Vuilprikactie in de wijk de Dem 

3 Mei:  van 11.00 tot 13.00 uur inloopspreekuur in  

  de wijk de Dem in de Butting Inn 

De opening van de carnaval op  donderdag 16 februari met 
het traditionele “kowrennen” werd als van ouds weer druk 
bezocht. Dit jaar was er een primeur, want er was voor het 
eerst zelfs “jeugd-kowrennen”, alwaar de jeugd ervaring 
kon opdoen met deze typisch Hoensbroekse traditie. Met 
veel enthousiasme werden door alle teams; jong en oud de 
diverse opdrachten uitgevoerd. 

Zaterdag 18 februari : Kinderop-
tocht. Ondanks het minder goede 
weer, stonden er genoeg mensen 
aan de kant van de weg om de kin-
deroptocht te zien. Het was een 
vrolijke overdaad aan kleuren, met 
veel plezier en muziek. De scholen 
stonden er allemaal geweldig op. 

Maandag 20 februari: de 
Groëte Breuker Optocht. 
Het was fris, maar de zon 
scheen volop. Rijendik 
stonden er overal mensen 
langs de route. Het was 
geweldig om te zien hoe-
veel mensen zich de moeite 
hadden genomen om te komen kijken naar de optocht. Een 
prachtige stoet van einzelgänger tot en met grote groepen 
en prachtige wagens. En alles onder het motto: “Es de geis 
d’r mer is”. En die Geis die was er zeer zeker!!! 

Partij Hoensbroeks Belang steunt alle activiteiten  met en 
voor de mensen van ons Gebrook . We zijn dan ook 
“grüetsj” op de Breuker Vastelaovend. 

Carnaval in Gebrook 

Na een lange vervelende periode van corona, mocht 
het dan eindelijk! Carnaval vieren zoals we in ons 
mooie Hoensbroek gewend zijn. En gezien de grote 
opkomst was ook wel te zien dat iedereen er echt 
weer aan toe was om dit feest te vieren. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde carnaval in 
Hoensbroek. 

Een meer dan geslaagde “Gebrook zingt” op               
11 februari op het Gebrookerplein.  Vanaf 12:00 uur 
tot 17:00 uur konden de massaal toegestroomde men-
sen genieten van muziek van bekende Limburgse ar-
tiesten en artiesten van onze eigen Hoensbroekse bo-
dem.  


