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Colofon: 

Dit is een uitgave van gemeente

Heerlen en woningcorporaties

Woonpunt, De Voorzorg en Weller.

Vragen? Nieuws? Kom langs in het

informatiecentrum of mail naar 

info@mijnmsp.nl

Aan: alle bewoners uit Meezenbroek, Schaesbergerveld en 
Palemig

>>

Uitnodiging bewonersavond 
23 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur

Op donderdag 23 mei organiseren we een bewonersavond om samen te 
praten over de ontwikkelingen in Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig. 
Over de MSP Allee, het Glasmijterrein, hoe het nieuwe parkje Meezenhof eruit 
komt te zien, het pocketpark Palemig … en nog veel meer. En natuurlijk willen 
we ook ingaan op de nieuwe situatie nu de Plus heeft aangekondigd uit MSP te 
gaan vertrekken. We zullen ook vertellen over het onderzoek naar de winkel-
voorzieningen in MSP. 

Net zoals de vorige keer heeft de avond een kort algemeen programma. Daar-
na kunt u terecht bij de informatietafels om meer info te krijgen over de diverse 
projecten. Onze projectleiders vertellen u graag alles over de stand van zaken 
en horen ook graag wat u ervan vindt. 

Zo zal de projectleider van ‘Schoon MSP’ bijvoorbeeld aanwezig zijn om u meer 
info te geven over de komende opschoondag op 13 juni, waarbij we hopen dat 
wederom zoveel mogelijk bewoners samen met ons de handen uit de mouwen 
willen steken. Voor een schonere en leefbare buurt.

Kortom, er is genoeg te doen en te beleven op donderdagavond 23 mei om 
19.00 uur in het Arcuscollege aan de Schandelermolenweg. Wij ontvangen u 
graag met een kopje koffie of thee. 

Graag tot ziens op 23 mei!



Tuin Dobbelsteijnstraat 
Een aantal bewoners uit MSP hebben samen plannen en voorbereidingen gemaakt 
om de wijk mooier te maken. Op een braakliggend terrein aan de Dobbelsteijnstraat 
willen zij samen met buurtbewoners een buurttuin aanleggen. Zij hebben toestem-
ming gekregen van Woonpunt, die eigenaar is van het perceel, om het voor 3 jaar te 
gebruiken. Gemeente Heerlen is blij met dit initiatief en samen met Woonpunt facilite-
ren ze de aanleg van de buurttuin. Er wordt nog gezocht naar een leuke geschikte 
naam voor de buurttuin aan de Dobbelsteijnstraat. Er is een prijsvraag georganiseerd 
rondom de naam van de tuin. 

De prijs voor de inzender van de meest geschikte leuke naam voor de buurttuin is 
een iPod shuffle ter waarde van € 51,00. Suggesties kunnen opgestuurd worden naar: 
secretariaat TTP, p.a. Tilburgstraat 21, 6415 BG Heerlen email: 
info@parksjtad.transitiontowns.nl

Heeft u nog vragen over deze tuin? Neem dan contact op met Leo de Groot, 
045 - 5725409 of 06 – 47311049. 

De bewoners gaan de tuin aanleggen volgens de principes van ‘permacultuur’. 
Tuinieren op de meest natuurlijke wijze. Een tuintje op dat braakliggend terrein brengt 
in ieder geval weer levendigheid in de buurt met zich mee. En mocht u zin hebben: 
zodra gestart kan worden met de aanleg van de tuin, zijn buurtbewoners van harte 
uitgenodigd mee te helpen!

Buurtcentrum MSP houdt open dag
Op zaterdag 25 mei is er een open dag in Buurtcentrum MSP en The Break aan de 
Schandelermolenweg 24 tussen 12 tot 17 uur. 

Het belooft een aaneenschakeling van optredens en workshops te worden waarin 
vooral veel bewoners, van jong tot oud,  participeren. Tieners gaan in het kader van 
de Jeugdparticipatiedag  speeddaten met politici en beleidsmakers van de gemeente 
Heerlen. De expositie MSP uit de Kunst ( met 16 lokale amateurkunstenaars) zal haar 
deuren weer openen. Voor de kinderen zijn er  allerlei sportieve activiteiten. Kortom 
de Schandelermolenweg zal op 25 mei weer  bruisen van activiteit.
U bent allemaal van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.  
Graag tot ziens!


