website buurtplatformheer.nl, of in de Markant.

Op de website buurtplatformheer.nl kunt u een
langer artikel over Sound Academy Maastricht
lezen. Ook de buurtkalender op de website is
uitgebreider. De data voor de kermis en de Broonk
staan er al op. Wilt u Ons Buurtblad digitaal
ontvangen?
Stuur
een
mailtje
naar
onsbuurtblad@buurtplatformheer.nl Kopij aanleveren kan natuurlijk ook.

Ons
Buurtblad

Nieuwjaarsbijeenkomst

Korte berichten uit
Heer

Op 1 januari 2017 nodigen de
besturen van de Kerk,
Ontmoetinsgcentrum Aen de Wan
en het Buurtplatform u uit om met
hen en allen die dat willen een toost
uit te brengen op het nieuwe jaar.
Zeker ook de nieuwe
buurtbewoners nodigen wij uit om
kennis te komen maken met de
buren in uw omgeving.
De bijeenkomst is van 12:00 uur tot
14:00 uur in het
Ontmoetingscentrum Aen de Wan,
Einsteinstraat 32 te Heer.

“samen verantwoordelijk
voor een leefbare buurt”
jjjppp

voornemen is dan ook om in het nieuwe
jaar twee wekelijkse ontmoetingsmiddagen
te gaan organiseren in
Ontmoetingscentrum Aen de Wan. Op
dinsdag- en donderdagmiddag kunnen
belangstellenden samen bekijken wat zij
graag tijdens deze middagen willen
ondernemen. Binnenkort meer hierover op onze

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2017 !

Hoe kunnen we het nog leuker maken om in Heer
te leven? Dat was het thema van twee
bijeenkomsten, die Gemeente Maastricht, de
GGD, de Adviescommissie Senioren en
Buurtplatform Heer samen organiseerden voor
senioren. Meer dan 50 mensen namen deel. Ze
maakten kennis met elkaar door te vertellen
waarom ze in Heer wonen, wat er ontbreekt en
waar men trots op is. Deze verhalen maakten
indruk. Het werd duidelijk dat er veel (verborgen)
leed, maar ook veel kracht en wijsheid in burgers
zit. Het ontbreken van een ontmoetingsplek was
voor velen het belangrijkste gespreksonderwerp.
Een ontmoetingspunt waar je ook samen iets kunt
ondernemen en waar je met vragen, problemen of
voor ondersteuning terecht kunt. Een veelzijdig
ontmoetingspunt dus, waarvan men zich
realiseerde dat dit niet van de ene op de andere
dag verwezenlijkt kan worden. Maar waar een
aantal aanwezigen graag hun schouders onder wil
zetten om het mogelijk te maken. Het

Van de redactie,

Senioren in Heer

Jaar 1, Editie 3

Kamerverhuur en woningsplitsing
Op dinsdag 20 september 2016 was weer een
Stadsronde over Woningsplitsing en
Kamerverhuur. Het nieuwe voorstel van het
College van B&W werd besproken. De
Raadszaal zat bomvol. Dit nieuwe voorstel is
gevormd na protesten van de buurten Limmel,
Brusselse Poort, Belfort en Heer. Het voorstel
betreft o.a. invoering van een quotum per
straat, een planschaderegeling en
aanscherping van de regels voor legalisatie van
bestaande kamerverhuurpanden. Hoewel de
definitieve beslissing pas begin volgend jaar
valt, hebben bijna alle partijen in de raad
ondertussen hun steun aan dit voorstel
toegezegd. Alleen VVD en D’66 blijven tegen.
In oktober presenteerde de Gemeente op
uitnodiging van Buurtnetwerk Heer de
woningprogrammering van Heer aan de
inwoners. De “Groene Loper” is één van de
weinige locaties waar nog uitbreiding van
nieuwbouw plaats mag vinden. Nieuwbouw
binnen Heer mag alleen waar bestaande bouw
wordt gesloopt. Buurtnetwerk Heer heet
kamerbewoners nog steeds van harte welkom
en ziet deze nieuwe vaak tijdelijke bewoners als
een impuls voor onze buurt. De inzet van het
Buurtnetwerk is dan ook om ervoor te zorgen
dat er een goede balans binnen elke straat van
onze gezellige buurt is tussen de
kamerbewoners en de overige inwoners van
Heer. Wij houden u op de hoogte.

WELKOM BIJ
SOUND ACADEMY
MAASTRICHT
Sound Academy
Maastricht staat in
Heer meer bekend als
“de drumschool in de
Demertstraat, je weet
wel, waar Huub van
Pius (Geelen) vroeger
heeft gezeten.”
Maar de benaming
“drumschool” dekt de
lading totaal niet.

Sound Academy Maastricht (S.A.M.)
is 17 jaar geleden opgericht door
Peter Johansen, die nog steeds
actief aan de leiding staat. Na 10 jaar
aan de Scharnerweg, zit S.A.M
alweer 7 jaar aan Demertstraat 77A.
En, zoals gezegd, er wordt niet
alleen maar gedrumd. Er worden
individuele lessen en groepslessen
gegeven op drums, percussie,
djembé, maar ook op gitaar, bas,
trompet, trombone, saxofoon, piano,
keyboard en zelfs zang! Allemaal
onder leiding van inspirerende,
bevoegde docenten. Les volgen kan
vanaf 5 jaar tot over de 70. Heeft u,
zoals zovelen in Heer, in het
verleden in een harmonie of fanfare
gespeeld? Bij S.A.M kunt u deze
hobby weer opnemen. Vrijblijvend,
laagdrempelig
en
zonder
verplichtingen. Bel 043-3671105
voor meer informatie.

Buurtagenda
1 jan 12:00 uur Nieuwjaars
bijeenkomst, Aen de Wan, Einsteinstr.
15 jan 14:11 uur Oetrope
Jeugdprinsenpaar in Aen de Wan
22 jan 14:11 uur Oetrope Prinsenpaar
Sjraveleirs Hier, Raadhuisplein Heer
4 feb 20:11 uur Prizzentasie
carnavalsgezet en bekent making
Vlootdrager, Aen de Wan
5 feb 11:11 uur Hierder Meniere Treffe,
in de Harmoniezaal, Burg. Cortenstraat
18 feb 20:00 uur Ladiesnight, Café
l’Ambiance, Burg. Cortenstraat
19 feb 10:00 uur Hierezitting, Café
l’Ambiance, Burg. Cortenstraat
25 feb 19:00 uur Carnavalsmés Kérrek
Hier, Dorpstraat
25 feb 20:33 uur Prinsebal C.V.
Sjraveleirs, Hermenie zaol
27 feb 14:11 uur Hierder Optoch
28 feb 14:11 uur Carnavalsbrunch en
oetreike pijze optoch, Hermenie zaol
28 feb 20:11 uur Aafhole

Sjravelschoon, Aen de Wan

