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Als ongebonden lokale partij wordt Hart-Leers door menigeen als ‘luis in 
de pels’ van politiek Heerlen gezien. Wij zetten kwesties op de kaart en 
halen zaken boven water. ‘Hete hangijzers’ zoals het voormalig CBS 
gebouw, het Maankwartier, het Mijnwaterproject, (veel te duur) parkeren 
en de leegstand van winkels en kantoren zijn voorbeelden daarvan. 
‘Stukken’ lezen, vragen stellen, onderzoek doen en niet zomaar alles 
klakkeloos als waarheid aannemen. Alternatieven aandragen, verbreden 
van de politieke kijk op zaken, daar knokken wij voor. 

Samen met u werken aan een betere stad. Wij reageren als u aan de bel 
trekt, informeren als u niet geïnformeerd bent. 

Hart-Leers presenteert een kieslijst met 28 kandidaten. 28 kanjers afkom-
stig uit de hele stad. 

Onze lokale politieke bevlogenheid (en lokale aanpak) vat steeds meer 
voet. Dat kunt u ook zien op onze website waar nagenoeg dagelijks 
artikelen verschijnen die we graag met u delen. Als ongebonden lokale 
politieke partij leggen wij ons oor bij u te luister. Gemeentepolitiek is 
immers bij uitstek voor de stad, haar bewoners, bedrijven, instellingen 
en verenigingen. Niet met ‘de hakken in het zand’ maar samen naar 
oplossingen zoeken. Oplossingen zijn -mits goede wil aanwezig- altijd te  
vinden. 

Kiest u voor: volksvertegenwoordiging die openbaarheid hoog in het 
vaandel draagt en niet van het ene geheim naar het andere gaat en u niet 
‘om de tuin’ leidt? Voor openheid, eerst luisteren dan doen en onze stad 
samen verbeteren? Dan zit u bij Hart-Leers op de juiste plek. 

HART-LEERS: EEN DUIDELIJKE PARTIJ 
MET HART VOOR HEERLEN



Politiek Heerlen koos er willens en wetens voor om (extra) budget dat verhuizen van 
basisschool Tarcisius naar het al jarenlang leegstaande HTS gebouw mogelijk maakt te 
besteden aan uitbreiding van poppodium de Nor. Onverklaarbaar, te meer omdat het pop-
podium nog steeds capaciteit genoeg kent en er, indien uitbreiding echt noodzakelijk is, 
genoeg betere en veel betaalbaardere mogelijkheden aanwezig zijn.

Hart-Leers koos bewust niet voor uitbreiding van de Nor, maar stelde voor dit gemeente-
lijke budget te besteden aan het mogelijk maken van verplaatsing van bassischool 
Tarcisius naar het voormalige HTS aan het Bekkerveld. Op die manier investeer je in onze 
jongste generatie stadsgenoten en geef je daarmee meteen een oud, beeldbepalend gebouw 
een frisse nieuwe toekomst!

Dat de meerderheid van politiek Heerlen, ook met betrekking tot dit dossier, geen keuzes 
durft te maken -en het besluit voor Tarcisius over de verkiezingen heen tilde- spreekt 
boekdelen.

Onder aanvoering van Hart-Leers gemeenteraadslid Harrie de Kleijn staat 
team Hoensbroek pal voor Gebrook. Samen met gepensioneerd Hoens-
broekenaar Theo Hendriks en de beide jongelingen Janou de Kleijn en Rick 
Waanders trekken zij de kar.

Kort erop zitten en zich inzetten voor de hele stad is waar Hart-Leers voor 
staat. Met actievelingen uit en in de wijken oppikken wat er speelt en dit 
omzetten in zichtbare verbetering. Team Hoensbroek laat diens roots niet 
verloren gaan en zorgt dat het signaal uit Gebrook linea recta op het bureau 
van het gemeentehuis terecht komt.

Stem lokaal in het stemlokaal!

Een maximaal parkeertarief van 50 cent per uur, overal waar mogelijk gratis 
parkeren en indien dit niet kan: blauwe zones. Dat is de insteek van Hart-
Leers die zij al jarenlang te pas en te onpas onder de aandacht brengt.

De stad mijden vanwege het parkeertarief is allesbehalve goed. Dat ons plan 
werkt, blijkt uit het door ons bepleitte -en inmiddels gelukkig ook ingevoer-
de- dagtarief op de Spoorsingel. Voor 3 euro de hele dag kunnen parkeren 
zorgde ervoor dat de parkeerplekken veel beter gevuld zijn en er nu een 
betaalbaar parkeeralternatief is.

Eenzelfde aanpak zou ook achter winkelcentrum ‘t Loon moeten kunnen en 
op diverse andere slecht bezette (te dure) parkeerplekken. Bovendien valt 
nog steeds, serieus te overwegen om samen met investeerders en andere be-
langhebbenden actief te bekijken of de parkeergarages te koop zijn. Om deze 
zo mogelijk als pakket over te nemen en vervolgens nagenoeg tegen kostprijs 
in de markt te zetten.

Een zo laag mogelijk, goed betaalbaar parkeertarief maakt de stad stukken 
aantrekkelijker en biedt -wie weet- ook een goede mogelijkheid om na werk/
winkeltijden betaalbare parkeerruimte voor bewoners te bieden.

Tarieven omlaag, aantrekkelijkheid omhoog!

Wat gebeurde er zoal sinds de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen:
•  Gemeente Heerlen moest zo’n 6000m2 kantoorruimte kopen -omdat er 

geen enkele andere geïnteresseerde was- en betaalde daarvoor 10,9 mln 
euro (exclusief btw en casco bouw).

•  De brug over het spoor bracht nagenoeg 10 miljoen aan meerwerkkosten 
met zich mee, Heerlen trok wederom de beurs.

waardoor Heerlen zelf 6,8 miljoen moest bijdragen.
•  Het nieuwe NS station wordt 2,6 miljoen duurder dan gepland. Ook dat 

gaat ten laste van de gemeente Heerlen.
•  De ‘kleine winkeltjes’ in het Maankwartier staan ondertussen al bijna 2 

jaar leeg. Inmiddels is duidelijk geworden dat de (eind)belegger die de 
winkelruimtes Jumbo, Action en de parkeergarage kocht deze al weer te 
koop aanbiedt. Het pal erboven liggende Maanplein wordt inmiddels
‘goed in de gaten gehouden’. Niet alleen de wijkagent, ook opspo-
ringsambtenaren en buurtcoaches zijn druk in de weer om het er 
leefbaar te houden.

Natuurlijk gaat het Hart-Leers niet om de ‘looks’ van het plan. Het gaat 
erom wat dit megabouwproject Heerlen daadwerkelijk brengt. Dit is 
vooralsnog één en al ellende wat handenvol geld kost.

Hart-Leers: ‘Al jarenlang waarschuwen wij voor dit grote bouwdebacle. 
Investeer eerst in de bestaande stad, pak de leegstand daar aan en verbeter 
er de sfeer grondig. Dat was en is de meest logische keuze. Een meerder-
heid van politiek Heerlen koos echter voor het tegenovergestelde. Nu de 
problemen inmiddels torenhoog zijn en onze voorspellingen keer op keer 
weer uitkomen, denkt men niks anders te kunnen doen dan door bouwen. 
Juist dat maakt het probleem Maankwartier nog groter’.

Al 26 jaar actief in zijn antiquariaat van waaruit hij bijzondere boeken ver-
stuurt naar klanten wereldwijd. Met z’n hond James is hij vaak te vinden in 
en om de stad en vangt daarbij het nodige aan signalen op. Als webmaster en 
rechterhand van Hart-Leers staat Emile voor 100 procent achter Hart-Leers. 
Hij is de rots in de branding voor deze lokale politieke partij!

webmaster dagelijks voorbij ziet komen, wil Emile nu als raadslid gaan 
inzetten. Niet op z’n mondje gevallen en voorzien van gezond boerenver-
stand laat hij zich door niets en niemand van de wijs brengen.
 
Hart-Leers is er apetrots op dat Emile Kerssemakers de stap zet richting 
raadslidmaatschap en zijn kennen en kunnen ook in de gemeenteraad voor u, 
Heerlen en onze partij wil inzetten!

Dag en nacht is hij met Heerlen bezig en verbaast zich over de vele onver-
klaarbare besluiten die de Heerlense politiek neemt. Nergens in het hele land 
maakt hij mee wat hem in Heerlen overkomt. Met enorme subsidies en veelal 

aan het huidige stadsbestuur van Heerlen gegeven kan worden.

Met gemeenschapsgeld ondernemertje spelen is allesbehalve wat Jos aan-
staat. Met zijn eigen geld, voor eigen rekening en risico aan de slag is zijn 
aanpak. Wie zag de afgelopen jaren niet hoe hij winkelcentrum De Bon-
gerd opknapte en ervoor zorgde dat TKMaxx zich in Heerlen vestigde. 
Hoe hij ervoor knokte dat de grote oude beeldbepalende V&D snel een 

Met belangrijke locaties in de stad in zijn bezit is een goed functionerende 
stad ook voor Jos van groot belang. Met zijn hart op de tong en zonder 
blad voor de mond laat hij nagenoeg dagelijks weten wat hij ervan vindt. 
Bestuurders vinden dat niet altijd leuk. Echter wat waar is, is waar en in het 
belang van onze stad moeten snel hele grote stappen gezet worden.

Met grote regelmaat verschijnt Jos in de media en vertelt wat hem op de 

zending over het Maankwartier belde hij lang met Roel Leers en verklaarde 
de mening van Hart-Leers te delen. Sindsdien is er veelvuldig contact en 
besloot hij te kandideren voor een plek in de gemeenteraad.

Dat doet hij zeker niet zomaar of ‘voor de show’. Als Jos gekozen wordt, 
verhuist hij naar Heerlen en neemt zitting in de gemeenteraad om ook daar 
zijn kennis en kunde voor de stad in te zetten en actief mee te helpen om 
slechte besluiten te voorkomen en Heerlen te kunnen verbeteren.  

TARCISIUS NAAR VOORMALIG HTS GEBOUW IN 
PLAATS VAN KOSTBARE UITBREIDING POPPODIUM

JOS VAN DE MORTEL 
VASTGOEDONDERNEMER MET 
HET HART OP DE TONG

EMILE KERSSEMAKERS VAN 
BEGIN AF AAN DE RECHTER-
HAND VAN HART-LEERS

PEPERDUUR BOUWDEBACLE 
MAANKWARTIER AL JARENLANG 
EEN EN AL ELLENDE

TEAM HOENSBROEK LAAT DE 
STEM VAN GEBROOK IN HET GE-
MEENTEHUIS KLINKEN

MAAK MET KLANTVRIENDELIJKE
PARKEERTARIEVEN HEERLEN 
AANTREKKELIJKER

LAAT HART-LEERS UW STEM ZIJN IN HET GEMEENTEHUIS!

Jos van de Mortel Lijst 4, nummer 27

Emile Kerssemakers Lijst 4, nummer 3



EVEN VOORSTELLEN
LIJST 4

5.  Nico Rörik

11. Jan Bos
De Erk

17. Cor Gubbels
Schandelen

23. Peter Finken
Heerlen-centrum

1. Roel Leers
Heerlen

6. Alie ten Brink
Schaesbergerveld

12. Bjorn Westdorp
Molenberg

18. Peter Snel
Schaesbergerveld

24. Ad Sijen
Palemig

2. Harrie de Kleijn
Hoensbroek

3.  Emile Kerssemakers
Molenberg

4. Inez Meertens
Welten

7. Theo Hendriks
Hoensbroek

8. John Janssen
Welten

9. Bram Peters
Aarveld/Douve Weien

10. Max Pool
Palemig

13. Rick Waanders
Hoensbroek

14. Loes Rosmuller
Molenberg

15. Janou de Kleijn
Hoensbroek

16. Marij Dovemann
Heerlen-centrum

19. Jan Arends
Schaesbergerveld

20. Jos Bogman
Heerlen-centrum

21. Gerard Meulenberg
Schaesbergerveld

22. John de Graaf
Heesterveld

25. Harry de Koning
Grasbroek

26. Gerard Vlek
Nieuw-Husken

27. Jos van de Mortel
Amsterdam

28. Jan Teunissen
Heerlen-centrum

uitbater Nico Rörik is al jarenlang de spil in de buurt en diens kleurrijke 
samenleving. Bij de vorige verkiezingen koos Nico er bewust voor om niet in 
de gemeenteraad te gaan. De grote hoeveelheid voorkeurstemen die hij toen 
kreeg en de mogelijkheid om er nu veel meer tijd voor vrij te kunnen maken, 
lieten Nico er toe besluiten nu wel voor een plek in de raad te gaan.

Goed benaderbaar en daarbij de taal van Heerlen sprekend is Nico de 
verbinding tussen samenleving en politiek. Nooit aan dovemans oren gericht 
pikt Nico op wat er speelt, gaat er mee aan de slag en zorgt dat er antwoord 
-en indien nodig- verbetering komt.

een groot buurtfeest op poten. Het feestelijke jubileum van zijn familiebedrijf 
staat nog menigeen in het geheugen gegrift. Laagdrempelig aanspreekbaar en 

winkel vormt de spil in de buurt en Nico is er samen met zijn gezin het hart 
van!

NICO RÖRIK ONDERNEMENDE 
SPIL VAN ZESWEGEN - NIEUW 
HUSKEN

Of u haar nu kent als onderneemster uit de binnenstad, bewoonster van 
Welten of als voormalig bestuurslid van het centrummanagement, één ding 
is duidelijk: Inez steekt de handen uit de mouwen en laat haar hart spreken. 
Inez doet een stap naar voren, omdat het anders moet en anders kan: de 
maat is vol!

tiek. Voor samenwerken & samen doen, goed naar elkaar luisteren in het 
belang van de stad. In plaats van praten over: praten met elkaar.

Als faliekant tegenstandster van het Maankwartier -en groot voorstandster 
van de bestaande stad herbeleven- was Inez ook een van de kartrekkers van 
toekomstplannen voor het zwaar verloederde leegstaande Schinkelkwadrant
aan de 2e Promenade. Plots verdwenen die plannen echter van tafel en 
trokken gemeente en provincie een eigen conclusie. Over transparant 
bestuur gesproken.

Samen er weer iets van maken en de stad, onze stad, snel weer op de kaart 
zetten voordat dit niet meer mogelijk is. Puinruimen van de afgelopen jaren 
en samen de schouders eronder voor een betere stad!

‘Er wordt nog steeds veel te hard en zelfs door rood gereden!’ is waarmee 
Gerard Vlek van start gaat. ‘Ik zie dat te vaak gebeuren op onder andere 
de Beersdalweg en stoor me daar ontzettend aan!’

Gerard vervolgt: ‘Controleren en handhaven. Leg dit gevaarlijke gedrag 
aan banden en voorkom verschrikkelijke ongelukken. De maximale 
snelheid staat duidelijk aangegeven, maar zelfs in de woonwijken lijkt 
het erop alsof menigeen de snelheid aan z’n laars lapt: onbegrijpelijk en 
onverantwoord!’ 

Parkeren
‘Parkeren moet zeker op koopzondagen kosteloos zijn. Ik ben ervan 
overtuigd dat er dan snel weer meer mensen de weg naar Heerlen (terug)
vinden. Kosteloos parkeren zie ik als een sterk marketinginstrument, 
waarvan Heerlen snel gebruik moet maken!’ voegt Gerard afsluitend toe.

INEZ MEERTENS EEN BEZIGE BIJ 
ZONDER BLAD VOOR DE MOND

HANDHAAF REGELS EN LAAT 
KANSEN NIET LIGGEN
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 Gerard Vlek Lijst 4, nummer 26

Nico Rörik
Lijst 4, nummer 5



Hier geen ellenlang verkiezingsprogramma en zeker geen beloftes die na de 
verkiezingen de prullenbak in gaan. Geen smoezen of ‘mooie verhalen’.

Hart-Leers is een ongebonden lokale, politieke partij. Niet vanuit Den Haag 
(of Maastricht) be- en gestuurd, maar vanuit de stad voor de stad. Voor 
lokale politiek die dichtbij u staat. Voor jong en oud, arm en rijk. Van de 
stad, voor de stad.

Geen geheime of achterkamertjespolitiek waarbij u pas achteraf erachter 
komt wat over en voor u besloten is. Open, eerlijk en correct ten gunste van 
u en onze stad.

Hart-Leers staat voor een compacte, dynamische stad zonder misplaatste 
bouwwoede. Een stad die bestaande zaken ‘beleeft’ voordat -wat er al is- 
achteloos ‘bij ‘t oud vuil gezet wordt’ en daarbij nodeloos kosten gemaakt 
worden met gemeenschapsgeld regelrecht uit de gemeentekas.

Voor een stad die schoon, netjes en veilig is. Wat er is moet in orde -en goed 
onderhouden- zijn. Voor een stad waar u uw volksvertegenwoordiger gemak-
kelijk benaderen kan en deze tijd voor u heeft waarna hij of zij voor (en met) 
u aan de slag gaat.

Een partij die niet louter en alleen gericht is op een deel van Heerlen maar 
alle stadsdelen, wijken en diens inwoners serieus neemt. De som is veel meer 
dan de losse delen op zich.

Met een klein en krachtig gemeentelijk apparaat richten op datgene wat 
echt nodig is en zich niet bemoeien met al het overige. Voor initiatieven die 
kansen krijgen en geen ‘rekeningen’ ontvangen omdat zij zich voor onze 
gemeenschap inzetten. Voor samen oplossen van problemen en niet het node-
loos creëren ervan.

Via onze website www.hart-leers.nl laten we bijna dagelijks weten wat we 
doen en waarvoor we staan. Dit programma kan nooit compleet zijn en kan 
vandaar geen antwoord geven op al uw vragen.
 
Enkele speerpunten:
• Niet bouwen voor leegstand maar: verbouwen met verstand.
•  Niet beslissen zonder vooraf duidelijk, openbaar en eerlijk informeren.
•  Het hele verhaal vertellen zoals het werkelijk is.
•  Verantwoord met uw geld omgaan. Niet nodeloos geld uitgeven voor zaken 

die veel goedkoper kunnen of ronduit overbodig zijn.
•  Voor compacte koopcentra die goed bereikbaar zijn en waar parkeren liefst 

gratis en zo niet zeker zeer betaalbaar.
•  Voor een aantrekkelijke (binnen)stad met een maximaal parkeertarief van 

50 cent per uur.
•  Een stad waar jong en oud op goede scholing en indien nodig op de juiste 

hulp en ondersteuning kunnen rekenen.
•  Problemen voorkomen en kansen creëren door samen, op tijd, actie te 

ondernemen.

Stem Hart-Leers! Kies voor begrijpbaar, duidelijk en verantwoord bestuur 
met en voor mensen die dicht bij u en onze stad staan.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 
HART-LEERS 2018-2022

EEN GOEDE RAAD? STEM WIJZER, STEM HART-LEERS

Vormgeving en 
drukwerk van 

deze krant werd 
gerealiseerd 

door Uitgeverij 
PCV uit Heerlen

Gerard Vlek

Ruim 26,8 miljoen euro moet Heerlen tot en met 2021 extra bezuinigen. 

enorme bezuinigingen doorgevoerd zijn en er reeds ‘met de stofkam’ door 

Ter illustratie een drietal voorbeelden van gemeentelijke besluiten 

uitziet!

Het Mijnwaterproject, dit heeft ondertussen al zo’n 35 miljoen aan kosten 
met zich meegebracht en boekt daarbij ook nog eens negatieve resultaten 
van honderdduizenden euro’s per jaar.  Het aan dit project verstrekte 
gemeentelijke krediet (van maar liefst 10 miljoen) is inmiddels helemaal 
opgebruikt en de vraag is hoe dit 100% gemeentelijke bedrijf überhaupt 

De onnavolgbare ‘doofpot’ affaire van het voormalig CBS-complex. 
Hier werd niet alleen nooit gerealiseerd wat men beloofde, maar deze 
enorme kantorenkolos werd ook nog eens -tegen een weggeefprijs- door 
de gemeente verkocht. En dit terwijl andere serieuze kandidaat-kopers het 
tienvoudige wilden betalen!

En het megabouwproject Maankwartier, dat keer op keer weer vele extra 
miljoenen van de gemeente vergt en ondertussen tot een waar bouwde-
bacle verworden is! 

Waarom gaat de gemeente onder een dergelijk gesternte dan toch over tot 
bijvoorbeeld het recentelijk 5,7 miljoen beschikbaar stellen voor ‘uitbrei-
ding’ van een poppodiumzaal?

En het maken van plannen-die tot bijna 6 miljoen belopen- voor een 
lokaal Filmhuis? Een Filmhuis dat slechts circa 5000 bezoekers per jaar 
ontvangt en bovendien jaarlijks 100.000 euro aan gemeentelijke subsidie 
ontvangt?! 

Politieke partijen kunnen natuurlijk heel gemakkelijk -mondeling of 
schriftelijk- hartstochtelijk pleiten voor bijvoorbeeld extra geld naar 
armoedebestrijding, extra hulp voor zwakkeren en ga zo maar door. Maar 
hoe verklaar je dan al die voorgaande -onnavolgbare- miljoenenbesluiten? 
Peperdure gemeentelijke besluiten die keer op keer weer en dat inmiddels 
al vele jaren lang, heel veel extra geld regelrecht uit de Heerlense gemeen-
tekas vergen? 

Stem Wijzer, Stem Hart-Leers!

Ook landelijk dagblad NRC heeft inmiddels de handen vol aan Heerlen. 
Net voor het carnavalsweekend kwamen zij met een pagina’s vullend ar-
tikel over de langslepende kwestie ‘voormalig CBS complex’. Onder an-
dere kwam daarbij boven water dat ondertussen al jarenlang een gemeen-
telijk feitenonderzoek ‘voormalig CBS complex’ in de onderste la van het 
gemeentehuis lag. Een feitenonderzoek dat na veel trek- en duwwerk pas 
zeer onlangs door burgemeester en wethouders openbaar gemaakt werd. 

De basis van dit feitenonderzoek, een hele reeks (mail)berichten, is echter 
nog steeds niet boven water. Burgemeester en wethouders doen onder-
tussen hun uiterste best om ook dit nog zo lang mogelijk onder de pet te 
houden.

Hart-Leers zit al van begin af aan (2012) boven op dossier ‘voormalig 
CBS complex’. Het ene na het andere verbazingwekkende feit kwam door 
ons aanhoudende spitwerk naar boven. Toen de stad het allemaal kennelijk 
te heet onder de voeten werd, deed de toenmalige burgemeester aangifte 
tegen onze fractievoorzitter. Hart-Leers benoemde immers keer op keer 
weer steevast klip en klaar wat er allemaal fout zat. Dat paste blijkbaar 
helemaal niet in de kraam van het stadsbestuur. 

Na een zeer ingrijpende strafzaak, die door deze aangifte van het stad-
bestuur op de rails gezet werd en vervolgens jaren in beslag nam, volgde 
zowel vrijspraak te Maastricht en -omdat het Openbaar Ministerie in ho-
ger beroep ging- begin vorig jaar ook volledige vrijspraak te Den Bosch. 

Er was (en is) helemaal niets op basis waarvan Hart-Leers veroordeeld 
had kunnen worden, oordeelden diverse rechters. Ondanks de volledige 
vrijspraak heeft het stadsbestuur niet het fatsoen noch het respect gehad 
om welgemeende excuses aan te bieden en nagelaten om -via een pu-
bliekelijk eerherstel- de door hen ontstane schade tot een minimum terug 
te brengen. Nagenoeg achteloos schouderophalend gaan burgemeester en 
wethouders stug door, terwijl onze lokale ongebonden partij Hart-Leers 
ondertussen met de door hen veroorzaakte brokken achterbleef.

Met eerlijkheid en het grote belang van openbaar bestuur voorop pakt ook 
dagblad NRC het dossier ‘voormalig CBS complex’ op. Een langslepend 
dossier dat aan alle kanten stinkt en een ware beerput blijkt. Geïnteres-
seerd hiernaar? Bezoek dan zeker de website ncr.nl en tik de zoekterm 
Heerlen in. Ook Hart-Leers.nl staat overigens al jarenlang overvol met 
berichten over dit onderwerp.

9 februari 2018/Joep Dohmen/NRC

10 maart 2018/Joep Dohmen/NRC

Gemeente Heerlen verkocht
CBS-gebouw in strijd met regels

Aanhangers sektarische club 
actief in gemeenten

Alsof dit nog niet genoeg was, publiceerde dagblad NRC onlangs over 
‘een netwerk aan sektarische hooggeplaatste overheidsbestuurders’. Een 
van de ‘sekteleden’ voert ondertussen het ambtenarencorps van Heerlen 
aan. Ook dit artikel mag u niet ontgaan en valt via NRC- onderzoeksjour-
nalist Joep Dohmen gemakkelijk terug te vinden.

Wat is er in onze stad in hemelsnaam allemaal aan de hand?! Omvangrijke 

houden, bewust verdoezelen en verzwijgen. Oprechte klokkenluiders 
publiekelijk te kijk zetten en zwartmaken. 

De sfeer is totaal verziekt en onwerkbaar. Onbegrijpelijk dat van hoger-
hand nog steeds niet ingegrepen is. Nu ‘beerput Heerlen’ steeds verder 
opengaat, is het wachten op welke bijna ongelofelijke feiten aanstonds 
nog boven water komen…

Nog jaren zo blijven doormodderen? Of is het ondertussen de allerhoog-
ste tijd voor een frisse Heerlense wind die met een hele grote bezem het 
gemeentehuis schoonveegt en snel orde op zaken stelt? Aan u de keus!

EEN LEGE GEMEENTEKAS, 
ENORME TEKORTEN EN GROTE 
PROBLEMEN

‘SEKTELID EN VOORMALIG CBS COMPLEX’ ARTIKELEN
DAGBLAD NRC (HER)OPENEN BEERPUT GEMEENTE HEERLEN
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