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Wijkblad voor Welten Benzenrade

Gemeenschapshuis Welten, 
Weltertuynstraat

MEE, Zuid Limburg, Frankenlaan

naar welterkoerier@gmail.com

laten toekomen. Dit onder vermelding van uw 

naam, adres en telefoonnummer. Teksten dient 

u in Word aan te leveren en in de bijlage toe te 

13.30 uur in Gemeenschapshuis 

van 14.30 tot 16.30 u

schapshuis

van 13.00 tot 15.00 u 
Gemeenschapshuis: Computer Spreekuur en 

19.30 uur bridgen in A Gene 

viskraam bij de Plus

an 10.30 – 18.00 bij de Plus

bij de Plus 

door: Ger Prickaerts



gingen, de straten, het verkeer, de knelpunten in de wijk, de bloemen in het 

verteld, alles romdom de Welterkoerier wordt besproken, de bijeenkom

handjes goed gebruiken. Het tweewekelijkse verschijnen van het wijkblad 

aan, elke tweede dinsdag van de maand in het Gemeenschapshuis.

U kunt een van de leden van het team aanspreken of reageren via de mail 

vinden.

Door de carnaval toch nog iets later dan gewild, maar we mogen weer bij 

vooral horen. We kunnen weer kaarten en andere spelletjes doen.  

het gemeenschapshuis van 14.30u tot 16.30u. De vertrouwde begeleiding is 

staat voorop.

mand in de toekomst kijken.

Marion Geurts: m.h.geurts@home.nl

Website: 

Facebook:

Alarmnummer: 112

Gemeente Heerlen: 14045

Wijkagent Peter Prud'homme de Lodder via

Klachtennummer Mondriaan Zorggroep: 

welterkoerier@gmail.com



haal teruggaat tot de jaren ’60, toen Mary Hopkin dit 

jaar, omdat ik pas in 1981 naar Welten kwam.

Wel was ik reeds in 1964 naar Heerlen gekomen en 

woonde ik aan de Welterlaan, maar Weltenaar mocht 

ik mij toen nog niet noemen. 

nieuwe autobaan over de Welterlaan.

Welten. De autobaan naar Maastricht bestond toen 

nog niet.

Terwijl de woningen aan De Thun en Mergelsweg al 

een schandaal rond de Vasco Maatschappij van de 

Heerlense aannemer Gied Joosten, in 1954 oprichter 

van de eerste betaald voetbalclub Fortuna ’54. 

Welten was van boerendorp uitgegroeid tot mijnwer

leving.

Aanvankelijk waren er in Welten maar liefst twaalf 

Teerling.

verhuurder Nedu. Na mijn kamerhuur in Nijmegen was 

Uit mijn beginjaren in Welten heb ik herinneringen 

dernemers Meertens en mevrouw Kleijnen, kapelaan 

nemers, komst van De Plus, verlies van de Rabobank en 

ners, sloop van de Eerste Heerlense Stoomwasserij en van 

familie Van Streithagen, de Weltervijver, het rijke vereni

weerkaatst in de Weltervijver en gebroken door dansende 

bladeren van de bomen rond het water, is als een schilde

rij van de natuur in al haar pracht en praal.

mogelijk geweest om medio december het boek groots te 

presenteren.

De samenstellers van het boek, de heren Frans Kuipers en 

Frans Markon, hebben gedurende ongeveer 2 jaar al hun 

teksten en foto's.

gekomen.

namens het bestuur van de Heemkundevereniging 



nodigt uit!



nodigt uit!



In Auberge de Rousch.

De band werd in 2015 opgericht. De oprichters 
willen, met behoud van de kenmerken van de 

rard Tavenier op gitaar en banjo. Een dynamisch 

gitarist Michiel Pos bij – rauw, vurig, meeslepend. 

 Kansen voor alle 

Heerlenaren 
 Stem op 14, 15 of 
16 maart voor een 
kansrijk, groen en 
bruisend Heerlen. 

 
Regulier: € 15; | Donateurs: € 10                                                                                                                                               



om een mooie middag van maken.

Welten.

begint om 13:33 uur.

Entree kaartjes kosten €16,50 per stuk. 

meenschapshuis in Welten en bij de wijnproever 

van Welten.

we hebben er al 80 verkocht van de 150 

Alaaf Alaaf Alaaf 



DISCUSSIEMIDDAG 
OP ZONDAG 13 maart, 14:00 uur  gemeenschapshuis Welten 

 

 

Meer info / aanmelden als bezoeker op                                                  
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Op 13 maart organiseren een discussiemiddag in het gemeenschapshuis Welten 

Als bezoeker krijgt de mogelijkheid vragen te stellen aan (kandidaat)Raadsleden. 

Ook rechtstreeks te volgen via livestream www.johanplieger.nl of Facebook jogerplieger 

De volgende personen discussiëren mee: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

judith kochen,  
PvdD 

lijst 8  nr 2  

 

 

 

www.johanplieger.nl



Ik ben trots op Heerlen. Trots waar zij nu staat en op de bloei en vooruitgang die zij in de afgelopen

jaren heeft doorgemaakt. In mijn jeugd maakte ik de donkere kant van Heerlen mee, de onveilige

stationsomgeving maar ook de leuke avonden in Dancing Femina waar we ieder weekend met

vrienden bij elkaar kwamen. Nu zie ik Heerlen weer vooruitgaan. Een stad om weer trots op te zijn.

Daaraan wil ik mijn bijdrage leveren. Heerlen als cultureel centrum van Zuid-Limburg. Heerlen als

winkelstad, waar mensen uit de hele regio op afkomen, en waar mensen weer met plezier wonen

zowel boven de winkels als in omgebouwde bedrijfsruimtes. Heerlen met een bruisend Pancratiusplein

met terrassen over het hele plein, groot en sfeervol. Een stad met krachtige wijken, met een hoog

woongenot, aantrekkelijke winkels en goede voorzieningen voor onze ouderen. Hier wil ik mij samen

met de OPH voor inzetten. Een stem op mij is een stem op vooruitgang, woon- en leefgenot. Samen

met u wil ik invulling geven aan nieuwe kansen voor heel Heerlen. Ik hoop op uw steun.

Stem voor lijst 2, nummer 11

Hoe moeilijk is het om afspraken na te komen, je in te leven in iemands probleem, echt te luisteren?

Dit opschrijven of zeggen is makkelijk zat. Maar het daadwerkelijk doen, is een ander verhaal.

Natuurlijk heb ik wel eens een misser begaan. Echter, in de vele contacten op allerlei niveaus, zijn

dat wel basiswaarden die altijd voorop staan in mijn manier van communiceren.

Of ik dat nu doe in mijn rol, als fractievoorzitter van mijn partij , als zorgcoordinator voor veteranen,

als voorzitter Buurtgericht Werken in Welten of als vader, partner en vriend. Het zit er gewoon

ingebakken. Het wordt gewaardeerd. Zo krijg ik dan ook dingen voor elkaar, zonder het af te dwingen,

maar op grond van rede en respect voor elkaar.

Zo werkt het ook bij de Ouderen Partij. We luisteren naar mensen, zijn duidelijk in wat ze mogen

verwachten, tonen begrip voor hun omstandigheden maar gaan ook voor resultaat!

Ik ben er trots op om al 4 jaar mee te mogen werken aan het beste voor onze stad. En de stad, dat

zijn wij allemaal. Alleen samen komen we vooruit en bereiken we iets.

Stem voor lijst 2, nummer 3

De Ouderen Partij Heerlen (OPH) staat voor verbinding.

Wij zijn van mening dat in alle wijken geïnvesteerd dient te worden, dus niet alleen in de sociaal zwakkere. De OPH maakt zich sterk voor

het in stand houden en het versterken van wijkvoorzieningen.

Winkels, sport, zorg- en medische faciliteiten en groen, maar ook een geldautomaat en oplaadpalen horen daar bij.

Daartoe willen wij iedere wijk een eigen budget toekennen en wil de OPH ook de bewoners nog meer betrekken bij de ontwikkelingen in

hun eigen buurt via buurt- en wijkverenigingen. Bovendien gaan wij voor:

- Renovatie van het gemeenschapshuis Welten;

- Realisatie van meer passende woningen in Heerlen-Zuid waardoor oudere mensen in hun wijk kunnen blijven wonen;

- Behoud van het karakter van de unieke dorpskernen Welten en Benzenrade;

- Verder werken aan een aantrekkelijk centrum van Heerlen;

- Verbreding van de voetgangersbrug tussen Welten en Aarveld.

Stem dichtbij, stem lokaal….Ouderen Partij Heerlen, lijst 2.



Ons actieplan voor een beter Heerlen:

Forse extra investering in leefbaarheid en veiligheid. Meer groen en beter onderhoud, 
maar ook meer prullenbakken en speeltuintjes. Wij gaan voor meer kwaliteit. Ook komt er 
meer geld voor een e ectieve aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties en overlast door 
drugs, kamerverhuur en afval. Een leefbare en veilige buurt of wijk moet overal 
vanzelfsprekend worden.

Behoud van voorzieningen in buurten en wijken. Basisvoorzieningen zoals de 
supermarkt, bakker, apotheek, pinautomaat, brievenbus en buslijn moeten voor iedereen 
op redelijke afstand beschikbaar zijn. Ook pleiten wij voor de aanpak van leegstand in 
wijkwinkelcentra en het realiseren van een gemeenteloket én een politiepost in elk 
stadsdeel.

Investeren in mensen zelf. Wij investeren in degelijke betaalbare zorg en Wmo-
voorzieningen, maar ook in meer samenkomst en ontmoeting, voor jong én oud. Wij 
trekken meer geld uit voor activiteiten, verenigingen, toegankelijke cultuur, maar ook voor 
buurthuizen en jeugdhonken. Eenzaamheid bestrijden wij samen! Onze focus ligt de 
komende jaren ook op talentontwikkeling voor jongeren, volwassenen en senioren. Tevens 
is het onze inzet om sociale problematiek in onze stad te doorbreken met concrete 
resultaten, zeker bij de nieuwe aanpak Heerlen-Noord. 

Meer focus op wonen en ontmoeting in Heerlen Centrum. Vele schitterende historische 
winkelpanden in bijvoorbeeld de Saroleastraat staan boven winkelniveau leeg. Wij 
stimuleren daar het realiseren van woningen. Ook willen wij dat nog meer historische 
gevels worden opgeknapt. 

Verlaging van de OZB en onze lokale lasten. 

Een antwoord op de torenhoge energieprijzen. Extra inzet op verduurzaming van koop- 
én huurwoningen door bijvoorbeeld betere isolatie, ook in de bestaande woningvoorraad 
van woningcorporaties. Met hen worden concrete afspraken gemaakt om dit te realiseren.

Een passende woning voor iedereen. Het realiseren van meer 
woningen voor starters, jonge gezinnen, maar ook voor 
senioren. Meer passende seniorenwoningen zorgen voor meer 
doorstroom. Daarnaast vergroten wij kansen voor starters door 
o.a. het invoeren van een opkoopbescherming. 

Een moderne democratie met meer burgerparticipatie. Het 
opzetten van een jongerenraad, een burgerbegroting waarbij 
inwoners zelf de uitgave van een vastgesteld bedrag bepalen, 
en het invoeren van een raadgevend referendum.

Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u op cdaheerlen.nl

Marco Peters, Lijsttrekker CDA Heerlen, lijst 3 nummer 1






