Wat doet de wijkagent voor de buurt?
De wijkagent neemt aan de hand van uw klacht
of probleem poolshoogte en kan bijvoorbeeld
degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook
kan de wijkagent problemen doorspelen aan
partners, zoals de gemeente of
woningbouwverenigingen. De door u gemelde
informatie kan gebruikt worden in lopende
onderzoeken. De wijkagent voor de wijken Heer,
Eyldegaard, De Heeg en Vroendaal is Xavere
Dohmen. U kunt 0900 8844 bellen om een
afspraak met hem te maken.

Ons Buurtblad, buurtnieuws van het Buurtplatform. Elk
kwartaal publiceren we enkele korte berichten en
vertellen we waar u meer informatie kunt vinden. Neem
bijvoorbeeld eens een kijkje op de FaceBookgroep Iech
bin vân Hier menier! Of op de nieuwe website
ThuisinMaastricht.nl
Uw bijdrage of opmerkingen
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onsbuurtblad@buurtplatformheer.nl Hier kunt u zich ook
melden als u de volgende uitgaven digitaal wil ontvangen,
of als uw vereniging graag in Ons Buurtblad wil. Als
nieuwe ondernemers in Heer heten we welkom: Gasse
Slaapcomfort, Mi Mejor Fashion Store en Caramel Caffee.
Allen gelegen aan de Akersteenweg. Daarnaast noemen
we de doorstart van Café ’t Brook aan de Demertstraat.
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De Heerder kermis
Op kermiszondag viel te genieten van een
optreden van dansgroep Reality. Dinsdag
Eurodag, met om 19:00 uur een bezoek van
Frozen, werd ook goed bezocht. De opkomst op
maandag viel dit jaar om onduidelijke reden wat
tegen, maar de kermis heeft opnieuw laten zien
potentie te hebben. Het Buurtplatform bedankt
de sponsors Aait Sjaan, Harmoniezaal,
Ambiance, Jokers, ‘t Kolke, ‘t Brook en Albert
Heijn voor hun bijdrage en de bewoners van
Raadhuisplein, Raadhuisstraat en
Concordiastraat voor hun medewerking.

Korte berichten uit
Heer

“samen verantwoordelijk
voor een leefbare buurt”
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Kent U dat?
Je bent op een feestje, een verjaardag of een
andere gelegenheid met meerdere mensen. En
na het weer en het laatste nieuws gaat het
gesprek over op de dingen die ons ergeren in
onze buurt. Hondenpoep, een lantaarnpaal die
het niet meer doet, die luidruchtige jongeren op
die hangplek, alweer een auto in de fik. Hoe vaak
wordt er dan niet gezegd: en de gemeente, of de
politie, die doet er niks aan! En daar blijft het dan
bij. Gemopper.com….
Maar u weet toch ook wel dat klachten alleen
behandeld kunnen worden als ze bekend zijn?
Alleen als u melding maakt van uw klachten kan
er iets aan gedaan worden. En doe dat dan met
zo veel mogelijk mensen, want hoe meer
meldingen er binnen komen hoe meer prioriteit
de klacht krijgt. Zo werkt het echt en alleen maar!
Bel of mail als u een klacht heeft, altijd naar het
klantenmeldpunt van de gemeente 043-14043 /
post@maastricht.nl of naar de politie 0900-8844!
Smartphone bezitters melden met de BuitenBeter
app in 4 eenvoudige stappen.

Van de redactie

Niet mopperen maar melden

Buurtplatform Heer wordt
Buurtnetwerk Heer
Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe
subisdievoorwaarden voor buurtplatforms.
Daarmee stimuleert de gemeente de
doorontwikkeling van buurtplatforms naar
buurtnetwerken. Buurtplatform Heer maakte
begin dit jaar al een start met netwerken door
alle bewoners uit te nodigen samen wensen
voor de buurt te inventariseren en prioriteren.
Het resultaat: 72 wensen en ideëen die
geordend werden tot vijf categoriën t.w. de
fysieke ruimte (verkeer, openbare ruimte en
groen), het sociaal domein (voorzieningen en
ontmoeten), communicatie (contact met de
buurt), sport/verenigingen/jeugd en sociale
veiligheid.
Eén van de nieuwe subsidievoorwaarden is de
betrokkenheid van een redelijk aantal actieve
bewoners bij het buurtnetwerk. Belangrijker is
dat niet alle 72 wensen opgepakt kunnen
worden door een handvol mensen. Wij zoeken
dus wijkbewoners die iets in Heer willen
realiseren. Belangstelling? Kom naar één van
de bijeenkomsten. Of mail naar
secretariaat@buurtplatformheer.nl om een
afspraak te maken voor een
kennismakingsgesprek.
Op 26 september en 28 november zijn er
Buurtplatform bijeenkomsten in Aen de
Wan, om 20:00 uur, Einsteinstraat 32.

RKSV Heer dit seizoen in de
tweede klasse

Een paar jaar geleden leek er in RKSV Heer
niet veel fut meer te zitten. De uitstraling van
het complex was treurig en de resultaten in de
competitie niet om over naar huis te schrijven.
Maar de laatste jaren is er ontzettend veel werk
verricht. Onder leiding van Jo Stallinga en
André Leclaire namen een aantal vrijwilligers
alles onder handen. Van onkruidvrij maken van
het terrein tot schilderen en opknappen van alle
onderdelen van het complex. Met als resultaat
dat menige bezoeker met bewondering staat te
kijken naar wat hier allemaal is neergezet.
Ook op het veld werd hard gewerkt. Onder de
bezielende leiding van trainer Eric Marees
schopte het eerste elftal het letterlijk van de
vierde naar de derde en het seizoen daarop
gelijk naar de tweede klasse! Heel bijzonder is
dat de club op dit moment 3 G-teams heeft. Dit
zijn teams met mensen met een beperking, die
op een speciale manier begeleid worden.
Iedereen kijkt uit naar een spannend seizoen!
Een uitgebreid interview met de voorzitter Ruby
Koenen
vind
je
op
de
website
www.buurtplatformheer.nl

Buurtagenda
18 09 Hier is Heer: het oude Presenteerfeest van
Heer Totaal in een nieuw jasje. Op deze dag
worden de klanten in de watten gelegd met o.a. een
gratis ontbijt en high tea. Daarnaast kunnen ze een
kijkje nemen achter de schermen van de bedrijven.
Ook de verenigingen presenteren zich. Het
Buurtplatform/netwerk is aanwezig om in gesprek te
gaan met iedereen die nader wil kennismaken en
samen wil werken aan een leefbare buurt.
22 09 Info avond over de werkzaamheden op het
Petrus Bandenplein in Van der Valk,
14:30 – 16:00 uur
24 09 4-Korenconcert met o.a. Sint Caeciliakoor
Heer in Aen de Wan, aanvang 19:30 uur
25 09 Burendag in kloostertuin Opveld aan de
Veldstraat, aanvang 10:30 uur
01 10 Twee dagen kleding- en snuffelmarkt van
02 10 Kon. Harmonie Heer, Burg. Cortenstraat 7
tussen 10:00 en 17:00 uur,1 euro entree p.p.
06 10 Workshop Sint Caeciliakoor in Aen de Wan,
aanvang 20:00 uur, gratis meezingen voor
jong en oud
08 10 Scoutingreünie
09 10 Schoolconcert door Harmonie Heer Vooruit
in Porta Mosana, aanvang 13:30 uur
27 10 Fittest 55+ Moetiara Maloekoe, 10:30 20:30 uur, www.moetiaramaloekoe.com
29 10 Twee dagen gelgenheid om door de
30 10 A2 tunnel te fietsen
10 12 Galaconcert door Harmonie Heer Vooruit in
het MECC

18 09 Hier is Heer, de braderie van Heer in een
nieuw jasje. De ondernemers van Heer Totaal

