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Oproep aan jong en oud 
in MSP: Meld Overlast!

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

Alle meldingen van overlast en vernieling
komen in MSP bij het buurtteam terecht.
Aan dat team nemen behalve de
gemeente, politie en Alcander ook
bewoners van MSP deel. Samen
bekijken zij wat er speelt in de wijk en
hoe problemen het beste opgepakt
kunnen worden. Vandalisme en graffiti
zijn voor het team helaas aan de orde
van de dag. De nieuwe brug over de
binnenring is beklad en ook op de
nieuwe pocket parkjes aan de
Colijnstraat en het Zwarte Veldje die
samen met omwonenden zijn aan -
gelegd, zijn vernielingen aangebracht,
om maar een paar recente voor -
beelden te noemen. Voor iedereen in
MSP maar vooral ook voor de mensen
die graag vooruit willen met de wijk, 
zijn deze vernielingen natuurlijk erg
vervelend. Vooral ook omdat het geld
dat aan herstel en reparaties nodig is,
niet aan andere projecten besteed kan
worden die minstens zo hard nodig zijn.
Ook het geld van de gemeente kan
maar één keer uitgegeven worden. 

Eigen ruimte
We willen de problemen graag
oplossen maar daarbij is uw hulp hard
nodig. Voor de aanpak zijn twee sporen
uitgezet. 

Allereerst zorgen we ervoor dat kinderen
en jongeren van alle leeftijden in MSP
meer ruimte krijgen. Ze kunnen spelen in
speeltuinen en elkaar ontmoeten op de
pocket parkjes. Sinds deze maand staat
er aan de Bredastraat een zogenaamd
‘vitaliteitsstation’; een openlucht fitness -
toestel waar jongeren samen kunnen
sporten en chillen.  En onder het motto
‘graffiti voor graffiti’ krijgt MSP een legale
graffitiplek, waar jongeren zich verder
in de kunstvorm kunnen ontwikkelen. 
In ruil daarvoor letten zij mee op dat
illegale graffiti uit de wijk verdwijnt.

Meld overlast
In september starten we daarnaast de
actie ‘Schoon MSP, U doet toch ook
mee’. Via de scholen proberen we 
zoveel mogelijk kinderen bij de actie te
betrekken, zodat zij al vroeg leren dat
de zorg voor een schone en veilige wijk
iets van ons allemaal is. Tenslotte roepen
we iedereen op om overlast zo snel
mogelijk door te geven via het Meldpunt
Overlast van de gemeente. Veel mensen
durven dat niet goed of zijn bang dat zij
na hun melding meteen de politie op de
stoep krijgen. 

>>>

EEN FIJNE WIJK: DAT DOEN WE SAMEN

Op dit moment gaan de schouders eronder in MSP. 
Heel veel mensen werken samen en in een heel positieve
sfeer mee aan een fijne wijk. Helaas is er ook een keerzijde.
Dit jaar alleen al heeft de gemeente in MSP 50.000 euro 
uitgegeven aan het vervangen van kapotgemaakt straat-
meubilair en het verwijderen van graffiti. We hebben uw
hulp hard nodig om hier een einde aan te maken.



Dat is niet zo. Wel kunnen we op basis
van al die nieuwe meldingen gerichte
acties inzetten en óók op die manier
weer samen voor een fijne wijk zorgen.

Het is goed om overlast en
vandalisme te melden. Want dan
kunnen we er samen iets aan doen. 
U bereikt het Meldpunt Overlast via
045 - 560 40 00.

Rommelmarktkramen 
te huur
Zondag 12 september is het zo ver. Dan
organiseert Stichting Wijkbeheer MSP het
bekende Parkfeest in park Meezenbroek.
Heeft u nog oude spulletjes op zolder of
in de kelder staan waar u niets meer
mee doet? Misschien kunt u er een
ander blij mee maken. Huur daarom
een marktkraam tijdens het parkfeest!
Dan bent u misschien wel in een klap 
uw oude spulletjes kwijt. En houdt u er
nog een leuk centje aan over. 

U kunt een kraam voor 10 euro huren.
Het dekzeil van de kraam kunt u op 
12 september lenen tegen een kleine
borgsom.  

Bestellen en informatie
Wilt u graag zo’n kraam huren? 
Stuur dan een e-mail naar:
mwierts@alcander.nl of naar
sijstermans@home.nl. Vermeld uw
naam, adres en telefoonnummer en
geef aub aan hoeveel kramen u wilt
huren. 

U kunt ook telefonisch een kraam huren
door te bellen met Alcander en vraag
naar Math Wierts (op werkdagen tussen
09.00 uur - 17.00 uur): 045 - 561 5260. 
Of bel met Jo Sijstermans ná 18.00 uur
(bestuurslid Wijkbeheer MSP) via: 
045 - 572 0858. 

Let op! Na aanmelding kunt u tot uiterlijk
15 juli a.s. de huurprijs overmaken op: 
Bankrekeningnummer 12.24.92.625
T.n.v. Stichting Wijkbeheer MSP Heerlen
Vermeld bij uw betaling: 
Rommelmarkt Parkfeest MSP 2010

Indien uw bijdrage per 15 juli niet is
overgemaakt vervalt uw aanvraag en
houden wij ons het recht voor de kraam
aan iemand anders te verhuren.

Zaterdag 26 juni hebben ruim 30 bewoners van MSP hun tuintje ingericht met tomaten, prei
en sla. Lees het hele verhaal op www.mijnmsp.nl

Buurtmoestuin geopend


