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Aan: alle bewoners van Meezenbroek, Schaesbergerveld
en Palemig

Computercursussen
De Stichting M.S.P. start in september met de volgende computercursussen:
¦ Cursus “Basis Bits 3.0” € 40,- voor 10 lessen van 2 uur
De cursus Basis Bits 3.0 is uitermate geschikt voor mensen die weinig van computers
afweten, dus voor de echte beginners. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur. De
lessen vinden plaats op dinsdag-, en woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. De
cursussen starten op 18 en 19 septem-ber.
¦ Cursus “Internet en E-mail” € 50,- voor 10 lessen van 2 uur
De cursus Internet en E-mail is een cursus voor gevorderden. In deze cursus komen
bijvoorbeeld het gebruik van Gmail, Hotmail aan bod. Het telefoneren via het
internet met behulp van het programma Skype, internet bankieren en het surfen
op het internet zijn eveneens onderdelen van deze cursus. De lessen vinden plaats
op donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en starten op 20 en
21 september. Bij voldoende aanmeldingen zal deze cursus ook ‘s avonds worden
aangeboden.
¦Cursus “Downloaden” € 30,- voor 5 lessen van 2 uur
De cursus Downloaden is eveneens een cursus voor gevorderden. In deze cursus
wordt het downloaden van afbeeldingen, video’s, programma’s en muziek
behandeld. Deze cursus wordt op dinsdagavond gegeven en bestaat uit 5 lessen
van 2 uur van 19.00 tot 21.00 uur en start op 18 september.
De cursussen worden gegeven in het wijkgebouw van de Stichting M.S.P.,
Eindhovenstraat 51, Heerlen. Het cursusgeld wordt voldaan tijdens de eerste les.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u bellen naar: 06-20612824 en
06-30429008 en 045-5722253.

Laat uw voetafdruk achter tijdens het
Parkfeest!

Colofon:

Op zondag 9 september staat MSP weer

Voor de kinderen is er een grote

in het teken van het Parkfeest. Een gezel-

klimtoren en een springkussen voor de

lig feestje voor jong en oud. Van 10.00

allerkleinsten. Natuurlijk is er ook weer

tot 18.00 uur is er weer van alles te doen

de bad-eendenrace bij scouting Jan

in het onlangs gerenoveerde vijverpark

Baptist, waar het die dag ook Open Dag

Meezenbroek aan de Kasteellaan. Het

is. Ook worden die middag de visvijvers

belooft een prachtig feest te worden

(om 13.00 uur) en de beweegtuin (om

met veel vermaak voor jong en oud.

14.00 uur) feestelijk geopend.

Kom naar de rommelmarkt om te kijken
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

of er iets bijligt voor u of neem een kijkje
bij kramen vol met streekproducten.
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Voetafdruk

Aankondiging
buurtonderzoek MSP

De gemeente is ook aanwezig tijdens

Kom dus naar onze stand en laat uw

het parkfeest met een aantal kramen.
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Met informatie over de Energieke aan-

		

pak, het sportieve feestje op woensdag

De organisatie van het parkfeest is weer

19/9 rondom het WK-wielrennen en de

in handen van Stichting Wijkbeheer MSP,

Binnenkort ontvangen zo’n 2500

MSP Allee.

Hengelsportvereniging De Edelkarper,

huishoudens in MSP een brief

Die middag gaan wij zoveel mogelijk

Volkstuinvereniging Heldevier,

waarin de Gemeente Heerlen

voetafdrukken van bewoners

Proreaction en Alcander.

vraagt mee te werken aan het

‘verzamelen’ die u later terug zult

buurtonderzoek MSP 2012.

vinden, afgedrukt in de MSP Allee.

Dit onderzoek zal gaan over
onderwerpen als: veiligheid, een
prettige woonomgeving, een

Aanpassing plannen centrum MSP

goed voorzieningenaanbod en
saamhorigheid. Het onderzoek
richt zich specifiek op de mening

De aanpak van MSP is op dreef:

BMV

van inwoners. Wij hopen dan ook

vijverpark Meezenbroek ligt er weer

Ook op het gebied van de brede maat-

dat u de tijd wilt nemen om de

mooi bij, MSP is buurtrestaurant De

schappelijke voorziening ziet het er

vragenlijst in te vullen. Onder alle

Ontmoeting rijker en binnenkort

nu anders uit dan we eerder verwacht

inzendingen verloten wij 10 VVV-

starten we met de aanleg van het

hadden. We hebben de afgelopen tijd

bonnen van € 50,00.

3e pocketpark in Palemig. Zomaar

veel overleg gehad met de partijen die

wat voorbeelden van hoe we MSP

gebruik willen gaan maken van de BMV.

Laat de gemeente dus weten

mooier en levendiger maken. Maar

En we hebben nu ook overeenstem-

of we op de goede weg zitten

tegelijkertijd zijn er ‘tegenvallers’ in het

ming over wat we in deze voorziening

richting een fijn MSP in 2020 en

nieuwe centrum van MSP. De plannen

nodig hebben. Doordat er nu nog maar

houd uw brievenbus in de gaten!

voor het winkelcentrum en de brede

één school en een sportzaal in komt, en

maatschappelijke voorziening zijn

de ruimtes door meerdere partijen

ingehaald door de tijd waardoor ze in

samen gebruikt gaan worden, wordt

de vorm die eerder bedacht werd niet

ook de BMV kleiner dan we eerst dach-

meer haalbaar zijn. We gaan nu, samen

ten. Ook daar moeten we opnieuw

met alle partners, kijken hoe we de

goed bekijken hoe we gaan invullen.

plannen kunnen aanpassen.

Daarbij is het zeer de vraag of we voor

Voor een sterk en krachtig centrum aan

de kerk een goede invulling kunnen

de Limburgiastraat dat past bij wat in

vinden. Dus misschien moeten we afzien

deze tijd nodig en haalbaar is.

van het plan om deze op te nemen in
de BMV. We houden u op de hoogte.

De economische situatie in Heerlen
(en de rest van de wereld) is zo dat
het op dit moment niet lukt om twee
supermarkten naar MSP te halen,
zoals we eerder wel dachten te doen.
Daardoor is de opzet zoals we die in
2010 presenteerden niet meer haalbaar.
We zullen een aangepast plan moeten
maken. Daar wordt aan gewerkt, maar
het levert in ieder geval vertraging op.
Zodra we meer duidelijkheid hebben
over de aangepaste plannen zullen we
u erover informeren.

