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LIJST 7
bezoek

onze website

www.hart-leers.nl

Heeft u deze krant 
al gezien?

-Titel van onze ‘weekkrant’: Heeft 
u deze krant al gezien?
-Bovenkant pagina: lay out zoals 
de huidige ‘Stem Wijzer’ poster
-Bezoek lijst 7 ook op: www.hart-
leers.nl
-De up to date versie van ‘even 
voorstellen’ plaatsen met de ti-
tel : Even voorstellen: wie is Hart-
Leers.
 
Een dikke ‘ronde stempel’ met de 
tekst: Stem Lokaal (gebogen als 
een smiley:)
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Roel Leers

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) het 
parkeren en de leegstand van winkels en kantoren zijn voorbeelden daar-
van. ‘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 34 kandidaten. 34 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
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Brug Maankwartier: 8,5 miljoen meerwerk-kosten, terwijl het voor 16 
miljoen begroot was, een onderzoeksrapport dat burgemeester en wethou-
ders geheim laten verklaren om vervolgens nog voor bijna 11 miljoen euro 
kantoorruimte te willen kopen. Vindt u dat goed? Wij niet!

De lekkages op het Corneliusplein in Heerlerheide hadden voor 100.000 euro 
voorkomen kunnen worden. Het stadsbestuur vond dat maar niks. Dit leverde 
een rekening van 1,7 miljoen op. Vindt u dat verantwoord? Wij niet!

Al 18 miljoen werd in het Mijnwaterproject geïnvesteerd. Een project dat 
een jaarlijkse omzet van 65.000 euro genereert. Een project dat tot 2017 nog 
ruim 30 miljoen aan investeringen zoekt en waarvan Heerlen via een BV 
volledig eigenaar is. Wordt u hier blij van? Wij niet!

Binnen amper 2 jaar stegen de parkeertarieven in Heerlen met maar liefst 
80%. En dat terwijl parkeren voor 50 cent per uur de kosten dekt. 

Wist u dat zelfs op het drukste moment van de week ruim 1100 parkeer-
plekken ‘leeg’ zijn en de gemeentelijke parkeerinkomsten -na deze fi kse 
verhoging- 100.000 euro lager zijn dan bij het oude tarief? 

Hart-Leers pleit er al geruime tijd vurig voor om de parkeertarieven fl ink 
te verlagen.

Een betaalbaar tarief van 50 cent per uur maakt parkeren niet alleen 
stukken aantrekkelijker, maar  zorgt er ook voor dat al die lege plekken 
overdag bezet zijn. ’s Avonds, als parkeren gratis is, staan al die plekken 
immers wel ‘vol’. De omliggende wijken krijgen om deze reden overdag 
vele ‘gastparkeerders’ op bezoek.

Hart-Leers pleit voor een laag, betaalbaar tarief dat meer bezoekers naar 
de stad trekt en daarbij voor meer werkgelegenheid en minder leegstand 
zorgt. Parkeren is al jaren veel te duur. Hart-Leers pleit voor 50 cent per 
uur!

Overal waar parken gratis is moet het gratis blijven. Daar waar proble-
men zijn, moet eerst naar de mogelijkheid van een blauwe zone gekeken 
worden. Daar waar het niet anders kan dan betalen, moeten tarieven zo 
laag mogelijk zijn.

Eigen initiatief belonen en ondersteunen, niet afstraffen met hoge kosten 
voor dure vergunningen dat standpunt heeft Hart-Leers. Organiseert u iets 
in of voor uw buurt, dan moet dat tegen minimale (gemeentelijke) kosten 
kunnen. Niet alleen de grote evenementen fi ks ondersteunen maar met name 
de kleinere evenementen in uw buurt de kans geven om zonder tegenwerking 
plaats te kunnen vinden.

De vergunningkosten zijn de afgelopen jaren dermate verhoogd dat 
organisaties in de problemen komen. In dat kader stellen wij dat de hele 
grote evenementen best met ietsje minder moeten kunnen om zo de kleinere 
evenementen te laten bestaan. 

De pijn delen in plaats van kleurrijke buurtactiviteiten nagenoeg onmogelijk 
maken, daar staat Hart-Leers voor . Onze mensen spreken overigens uit erva-
ring en organiseren onder andere de jaarmarkt in Zeswegen en straatmarkt 
Voskuilenweg.

Met 34 kandidaat raadsleden afkomstig uit de hele gemeente is Hart-Leers 
in alle stadsdelen  vertegenwoordigd. Via korte lijnen pakken we zaken 
aan en zorgen voor oplossingen. Een lokale ongebonden partij die het 
stadbelang op plek 1 heeft staan en niet voor politieke carrières of een 
fi jne plek op het pluche kiest. Bij ons draait het om u en onze stad. Dat 
belang staat -met stip- op 1!

UW GELD OVER DE BALK... WAT 
VINDT U DAARVAN?

UURTARIEF VAN 50 CENT 
MAAKT PARKEREN BETAALBAAR

VAN DE STAD VOOR DE STAD: 
OP PAD IN UW WIJK

STIMULEREN IN PLAATS VAN 
AFREMMEN

LAAT HART-LEERS UW STEM ZIJN IN HET GEMEENTEHUIS!

De lekkages op het Corneliusplein in Heerlerheide hadden voor 100.000 euro 
voorkomen kunnen worden. Het stadsbestuur vond dat maar niks. Dit leverde 
een rekening van 1,7 miljoen op. Vindt u dat verantwoord? Wij niet!

Al 18 miljoen werd in het Mijnwaterproject geïnvesteerd. Een project dat 
een jaarlijkse omzet van 65.000 euro genereert. Een project dat tot 2017 nog 
ruim 30 miljoen aan investeringen zoekt en waarvan Heerlen via een BV 
volledig eigenaar is. Wordt u hier blij van? Wij niet!
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Hart-Leers is de partij die op de barricaden staat tegen het grootschalige Maankwartier. 
Een veel te grootschalig plan uit een tijd voor de crisis, voordat de leegstand alleen maar 
toenam. De tientallen miljoenen overheidsgeld die hier naartoe gaan, moeten wat ons be-
treft omgebogen worden naar het herbeleven van de binnenstad en de koopcentra van 
onze stad. Bestaande lege winkels en kantoren een nieuwe toekomst geven zonder 
klakkeloos bij te bouwen en meer problemen te creëren, daar staan wij voor.

Hart-Leers kiest voor verstand, niet voor leegstand! Een compacte, gezellige stad, die haar 
oude panden een nieuwe toekomst geeft. Als enige partij streeft Hart-Leers die mening 
consequent na. Gezien alle publieke onrust zijn wij niet de enigen die dat doen.

Als mede-oprichtster van 
Hart-Leers is Alie ten Brink 
een vaste waarde binnen 
Hart-Leers. Gewaardeerd 
om haar inzet, zowel op 
politiek als maatschappelijke 
vlak. 

Alie straalt extra als het 
over haar honden en 
muziek gaat.

Als voorzitter van 
Showband Corio is zij er 
maar wat trots op dat haar 
vereniging een enorme 
prestatie op het WMC boekte. 

Alie ziet mooie evenementen en optredens van haar muziekvereniging in 
onze stad als een manier om Heerlen gezelliger en levendiger te maken. 
Vraag Alie niet hoe zij over een Taptoe denkt, want dan zul je vast en 
zeker merken dat het draaiboek daarvoor waarschijnlijk al in haar kast ligt.

Weltenaar John Janssen bekleed plek 3 op de kieslijst van Hart-Leers. Als 
lokaal ondernemer kent hij het klappen van de zweep en maakte van dichtbij 
de ellende waarin winkelcentrum ’t Loon verzeild raakte mee.

John maakte helaas aan den lijve mee dat een andere aanpak hoogst nood-
zakelijk is. Aan de zijlijn blijven staan is voor hem geen optie, vandaar 
dat John, actief ondernemer, enthousiast stadgenoot, trotse papa en 
gekende carnavalsartiest gaat voor een betere stad.

De krant die u nu leest werd bezorgd door jongeren 
van stichting ‘de ruwe diamant’. Hart-Leers steunt 
deze stichting die jongeren helpt en daadkrachtig 
ondersteunt. Voor elke bezorgde krant doen wij een 
bijdrage ten gunste van de stichting. Zo blijft ons 
campagnegeld in onze stad en helpen we hiermee 
jonge stadsgenoten. Van Heerlen, voor Heerlen. 

Harrie de Kleijn bekleedt plek 2 op de kieslijst van Hart-Leers. Als geboren en 
getogen jong va Gebrook pakt hij in Hoensbroek de koe bij de hoorns. 

Het oude gemeentehuis in ere houden en een nieuwe toekomst geven, 
Harrie zette het op de kaart en binnenkort is het zover... Ondernemers bereik-
baar houden en de gemeente aan haar woord: Harrie regelt het. Geen kwestie 
van alleen luisteren, maar vooral doen! Met Gebrook voor Gebrook.

Te veel zwemmers in een daarvoor te klein zwembad? Harrie zorgt samen met 
de zwemvereniging voor een oplossing!

Als lokale ongebonden partij is Hart-Leers de som van alle wijken in onze 
stad. Directe vertegenwoordigers uit de wijken en stadsdelen samenbrengen in 
één partij. Vandaar kunnen wij signalen snel oppikken en in daden omzetten.

LEEGSTAND EEN NIEUWE 
TOEKOMST GEVEN!

HEERLENSE JONGEREN 
VERSPREIDDEN DEZE KRANT

HART-LEERS: HOENSBROEKS 
WOORD WORDT GEHOORD

ALIE TEN BRINK: ER ZIT MUZIEK 
IN ONZE STAD

VOOR WELTEN MEER KANSEN, 
STEM JOHN JANSSEN

LAAT HART-LEERS UW STEM ZIJN IN HET GEMEENTEHUIS!

www.hart-leers.nl lijst 7 nummer 3
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John Janssen 
geeft Welten 
meer kansen!
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John Janssen
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EVEN VOORSTELLEN
LIJST 7

5. Leon Fiddelaars
Heerlerbaan

5. Leon Fiddelaars

11. Jan Bos
De Erk

11. Jan Bos

17. Cor Gubbels
Schandelen

17. Cor Gubbels

23. John Glavimans
Meezenbroek

23. John Glavimans

29. Marianne Klignet
Heerlerbaan

29. Marianne Klignet

1. Roel Leers
Heerlen

1. Roel Leers

6. Emile Kerssemakers
Molenberg

6. Emile Kerssemakers

12. Nico Rorik
Nieuw-Husken/Zeswegen

Molenberg

12. Nico Rorik

18. Peter Snel
Schaesbergerveld

Nieuw-Husken/Zeswegen

18. Peter Snel

24. John de Graaf
Heesterveld

Schaesbergerveld

24. John de Graaf

30. Gerard Vlek
Nieuw-husken

30. Gerard Vlek

2. Harrie de Kleijn
Hoensbroek

2. Harrie de Kleijn 3. John Janssen
Welten

3. John Janssen 4. Alie ten Brink
Schaesbergerveld
4. Alie ten Brink

7. Niels Numan
Heerlen-centrum
7. Niels Numan 8. Perry Vlek

Nieuw-Husken
8. Perry Vlek 9. Bram Peters

Aarveld/Douve Weien
9. Bram Peters 10. Erwin Knapen

Eikenderveld

Schaesbergerveld

10. Erwin Knapen

13. Anja Lavalle
Beersdal

13. Anja Lavalle 14. Theo Hendriks
Hoensbroek

14. Theo Hendriks 15. Loes Rosmuller
Molenberg

15. Loes Rosmuller 16. Marij Dovemann
Heerlen-centrum

16. Marij Dovemann

19. Kim Bosch-Linders
Schandelen

19. Kim Bosch-Linders 20. Jos Bogman
Heerlen-centrum
20. Jos Bogman 21. Marc van der Erf

Heksenberg

Molenberg

21. Marc van der Erf 22. John Bischops
Molenberg

22. John Bischops

25. Achim Gaschler
Schaesbergerveld

25. Achim Gaschler 26. Margriet van Dijk-Slangen
Schaesbergerveld

26. Margriet van Dijk-Slangen 27. Rick Waanders 
Heerlen

Heksenberg

27. Rick Waanders 28. Jan Arends
Schaesbergerveld

Molenberg

28. Jan Arends

31. Peter Finken
Grasbroek

Schaesbergerveld

31. Peter Finken 32. Pascal Frenken
Heerlerbaan

Schaesbergerveld

32. Pascal Frenken32. Pascal Frenken 33. Paul Heuts
Hoensbroek

33. Paul Heuts33. Paul Heuts 34. Jan Teunissen
Heerlen-centrum

Schaesbergerveld

34. Jan Teunissen34. Jan Teunissen
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Op plek 5 staat Leon Fiddelaars. Een rondje met hem door zijn wijk Heer-
lerbaan levert meteen stapels werk op. Leon weet en ziet wat er in zijn wijk 
gebeurt en kan dat in actie omzetten, zodat verbetering optreedt. Kwestie van 
bellen, mailen, op de agenda zetten en oplossen.

Toneel is één van zijn hobbys en de reveu ‘hinger ghen hergods vot’ geeft 
een prachtig beeld van zijn kunnen. Als lokale benaderbare stadsgenoot is hij 
één van de gezichten van Hart-Leers. Vanuit de wijk komt zijn geluid direct 
in het gemeentehuis.

Met zijn 19 jaar is Perry de jongste kandidaat 
van Hart-Leers . Als afstuderend VWO student 
en actieve scout, kent hij Heerlen door en door.  
Hart-Leers kent hij overigens al van begin af aan. 
Na een aantal jaren van meekijken vind Perry het 
nu hoog tijd voor een actieve rol in de politiek. 
Zeker geen Vlekkeloze lijst voor Hart-Leers dus.

In zijn supermarkt heeft Bram de 
wind eronder. Goede producten 
tegen scherpe prijzen leveren met 
een lach op ‘t gezicht, dat brengt 
Bram dagelijks in praktijk. Een 
vergelijk met een gemeente is zo 
snel getrokken: met uw geld goed 
werk verrichten, zodat u ook waar 
voor uw centen krijgt! 

Erwin Knapen sluit de kandidaten top 10 af. Via zijn stichting ‘Spat’ timmert 
Erwin vernieuwend aan de weg. De diverse evenementen die hij al op de 
kaart zette, maken onze stad levendiger en voegen waarde toe.

Zo organiseerde Erwin afgelopen zomer night in the woods, waarbij het 
Aambos op de plek van het oude hertenkamp, veranderde in een feestter-
rein waar gedanst, gedronken en fi lm gekeken werd. De avond sloot af met 
een cultfi lm, zodat enige overlast nagenoeg nul was en een avond die vroeg 
begon niet lang na middernacht compleet (en voorbij) was.

Erwin’s technische kunnen ondersteunt Hart-Leers, en zijn frisse kijk op 
zaken zorgt voor een bredere horizon van een partij die wel lokaal, maar 
niet wereldvreemd is.

Emile Kerssemakers is 
Hart-Leers
Niet alleen zorgt hij ervoor 
dat de website www.hart-
leers.nl er piekfi jn uitziet, 
ook is Emile een van de sig-
naleurs van onze partij. Ziet 
hij iets dat anders kan, dan 
pikt Emile die signalen op 
en plaatst ze meteen op het 
bordje van onze lokale partij. 
Emile weet inmiddels  al 
vaak zo goed en snel de weg, 
dat problemen nog voordat 
ze goed en wel gemeld zijn, 
al opgelost zijn. Kwestie van 
korte lijnen, zeggen waar het 
op staat en kordaat handelen.

Begaan met jongeren dreef Niels ja-
renlang de houten sleutel in hartje stad. 
Samen met Isa(belle), zijn vrouw vorm-
den zij het hart van dit jongerenhonk. Een 
plek om gezellig samen te zijn, spellen te 
spelen, muziek te maken, maar zeker ook 
een plaats met een luisterend oor, indien 
dat nodig was. Niels bood er hulp waar 
nodig en zorgde voor contacten richting 
oplossen van problemen zodra die zich 
voordeden.

Als jonge stadsgenoot en jonge vader ziet hij hoe jong Heerlen in elkaar zit 
en welke behoeften er zijn.  Zijn plannen voor een betere toekomst met grote 
kansen zet hij binnenkort weer in praktijk om. Hart-Leers ondersteunt hem 
daarbij van harte. Dat kan Nu Man!

BEGAAN MET HEERLERBAAN

BRAM PETERS 
HORECAMAN 
DIE NU EEN PRIJS-
VECHTER RUNT

Emile Kerssemakers is 

VAN WEBMASTER TOT HET 
GEWETEN VAN DE PARTIJ

NIGHT IN THE WOODS MAAKT 
VAN AAMBOS FEESTPLEK MET 
ALLURE

PERRY VLEK JONGSTE 
OP DE LIJST

LIJST 7 NUMMER 7
NIELS NUMAN
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Verwacht hier geen ellenlang verkiezingsprogramma of beloftes die na de 
verkiezingen meteen de prullenbak in gaan. Geen smoezen en mooie verha-
len.

Hart- Leers is een ongebonden lokale, politieke partij die niet vanuit Den 
Haag be-  en gestuurd wordt, maar vanuit de stad, voor de stad.

Lokale politiek die dichtbij u staat. Voor jong en oud, arm en rijk.

Voor de stad, onze stad. Geen geheime of achterkamertjes politiek waarbij 
u er pas achteraf achter komt wat over of voor u besloten is. Openheid en 
duidelijkheid ten gunste van de stad!

Een partij die staat voor een compacte, dynamische stad zonder misplaatste 
bouwwoede.

Een stad die haar bestaande zaken beleeft, voordat het - wat er al is- achteloos
‘bij ‘t oud vuil zet’ en nodeloos kosten maakt met uw geld dat regelrecht uit
de gemeentekas komt.

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

Een partij die niet gericht is op een deel van Heerlen, maar alle wijken 
en stadsdelen even serieus neemt. Waarbij de som der delen meer dan het 
geheel is.

Met een klein en krachtig gemeentelijk apparaat je richten op datgene wat 
nodig is en je niet bemoeien met al het overige. Voor initiatieven die kansen 
krijgen en geen ‘rekeningen’ ontvangen omdat zij zich voor onze gemeen-
schap inzetten.

Voor samen oplossen van problemen en niet het nodeloos creëren ervan.

Via onze website www.hart- leers.nl laten we bijna dagelijks weten wat we 
doen en waarvoor we staan. Een programma kan nooit compleet zijn en kan 
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 te informeren!
• Het hele verhaal vertellen zoals het is!
•  Verantwoord met uw geld omgaan en niet nodeloos geld uitgeven voor 

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

gratis en zo niet betaalbaar is. Voor een stad waar een maximaal parkeer-
tarief van 50 cent per uur geldt.

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

1 - Voor een compacte, dynamische binnenstad die leeft.
2 - Voor goed en met name betaalbaar parkeerbeleid. 
3 - Met respect voor ons verleden, op naar de toekomst. 
4 - Voor eerst luisteren en dan samen doen.

De lokale ongebonden partij van Heerlen, van u voor u! 
Lijstduwer, Jan Teunissen. 

Ik sta op de kieslijst van Hart-Leers (lijst 7, plek 12) en heb me verkiesbaar 
gesteld -niet om in de raad te komen- maar om een steunpunt te zijn voor 
onze wijk ZESWEGEN - NIEUW HUSKEN en omliggende wijken.

Een steunpunt waar u als bewoner klachten/opmerkingen en ideeën door-
geven kan. Om zo de wijk, onze wijk, het WIJ gevoel terug te geven. Samen 
organiseren, oplossingen zoeken en vinden!

Een aanspreekpunt midden in de wijk, waarbij HART-LEERS reageert op 
uw vraag zodat u weet dat er aan gewerkt wordt. U weet dan zeker dat u niet 
van het kastje naar de muur gestuurd wordt en er niet alleen voor staat.

Voor een leefbare wijk hebben wij: u, ik en alle anderen, uw stem nodig. 
Stem wijzer, stem Hart-Leers! Nico Rorik, lijst 7 plek 12.
Meer informatie over mij en onze partij vindt u op: www.hart-leers.nl

Daags na de vorige verkiezingen prijkte de bovenstaande foto op de voorpa-
gina van de krant. Het enthousiasme spat er van af. De reden voor deze foto? 
Hart-Leers boekte een zeer goed verkiezingsresultaat! Op 19 maart aan-
staande kunt u ervoor zorgen dat ook deze gemeenteraadsverkiezingen 
weer een daverend succes worden: Stem Lokaal, stem Hart-Leers!

VERKIEZINGSPROGRAMMA 
HART-LEERS 2014-2018

LIJSTDUWER 
JAN THEUNISSEN

NICO RORIK LIJST 7 NUMMER 12

HERINNERT U ZICH DEZE VOOR-
PAGINAFOTO NOG?

EEN GOEDE RAAD? STEM WIJZER, STEM HART-LEERS
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Uit de jaarstukken van Weller Energie B.V. (een dochterbedrijf van sociale 
woningcorporatie Weller) maakt Hart-Leers op dat het Mijnwaterbedrijf te 
Heerlerheide een miljoenendebacle is. Die conclusie baseren wij op de vol-
gende informatie die in de jaarstukken van Weller Energie B.V. te vinden is:
 
Jaarstukken 2010:
- Negatief resultaat, na belasting: 1.199.308 euro
-  De bouwfasering Heerlerheide Nieuwe Stijl liep vertraging op waardoor 

minder mijnwater aansluitingen (dan men oorspronkelijk plande) werden 
gerealiseerd. Dit levert een negatief effect van 700.000 euro op.

-  Prognoses vanwege stijgingen energieprijzen zijn niet gerealiseerd, waar-
door de mijnwateromzetten substantieel lager zijn. Dit levert een negatief 
effect van 1.200.000 euro op.

-  De economische waarde van de activa werden van 2.700.000 euro naar 
1.300.000 euro afgewaardeerd, wat een afwaardering van 1.400.000 euro 
opleverde.

 

Jaarstukken 2011:
-  Negatief jaarresultaat van 809.042 euro, negatief eigen vermogen van 

2.347.589 euro.
-  De Weller Energie B.V. staat ‘Te Koop’. Reden: verlieslatende exploitatie 

en onzekerheid met betrekking tot marktontwikkelingen.
-  Door verlieslatende exploitatie is sprake van een blijvende en aanmerke-

lijke waardedaling. De materiële en immateriële activa van Weller Energie 
B.V. zijn op -0- gewaardeerd.

 
Jaarstukken 2012:
-  Er lijkt sprake van dat Weller Energie B.V. haar aandelen aan de Mijnwater 

B.V. (in volledig eigendom van de gemeente Heerlen) overdoet.
 
Hart-Leers: ‘Deze cijfers kunnen niet anders dan erop duiden dat ook de 
Mijnwater B.V., een recent opgericht bedrijf -in volledig eigendom van de 
gemeente Heerlen-, er alles behalve goed voor staat. Wat de betekenis van 
al het voor staande voor het mijnwaterproject, haar klanten en de gemeente 
Heerlen is, willen wij, voorzien van duidelijke uitleg, van de gemeente Heer-
len weten.’

Hart-Leers bestaat nu 4 jaar en ik denk dat de partij het goed heeft gedaan de 
afgelopen vier jaar.

Een voor mij persoonlijk belangrijke zaak, die mede door Hart-Leers gerea-
liseerd is, is het redden van de vijver in het park in Nieuw-Husken. Verder 
heb ik meerdere malen met de burgemeester contact gehad over de plannen 
die de gemeente had om van de Beersdalweg een 70 kilometerweg te maken.

Ik ben hier fel op tegen en heb dit ook duidelijk aangeven. Dit heeft in mijn 
ogen toch zin gehad, want zover ik nu op de hoogte ben blijft het grotendeels 
een 50 kilometerweg. Dat komt de veiligheid en het milieu alleen maar ten 
goede. Ook hoop ik dat er nu snel een einde komt aan de stankoverlast van 
de fabriek Componenta.

Dit jaar staat mijn zoon Perry ook op de lijst, hij interesseert zich al lang 
voor politiek en hij ziet dat in Heerlen beslissingen worden genomen waar 
hij het niet mee eens is.

Als 19 jarige kijkt hij toch geheel anders naar bepaalde zaken en ik denk dat 
hij met zijn ideeën zeker kan bijdragen aan een beter Heerlen.

Ik ben dan ook trots dat hij actief wil deelnemen in de politiek en het is goed 
dat ook de jeugd van Heerlen vertegenwoordigd wordt in de raad. Ik zou u 
dan ook willen vragen om u stem op hem uit te brengen.
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Bureau handhaving van de gemeente Heerlen presenteerde onlangs, op verzoek, diverse 
cijfers.
 
Uit het gemeentelijk meldingensysteem blijkt onder andere dat het aantal overlastmeldingen 
dak- en thuislozen in het stadscentrum fors gestegen is. Daar waar in 2012 nog sprake van 
‘slechts’ 3 meldingen, steeg het aantal overlastmeldingen dak- en thuislozen in 2013 naar 45.
 
Hart-Leers: ‘Dit signaal strookt met het behoorlijk aantal klachten die wij ontvangen. 
Hierover hebben we al meermaals met de burgemeester gesproken. Met deze cijfers op ons 
netvlies zijn wij benieuwd naar hoe burgemeester en wethouders dit zien. Wat ons betreft 
nog veel belangrijker is, wat zij hiertegen ondernemen. De situatie hoe het ooit was, moet 
pertinent tot het verleden behoren.’

MIJNWATERBEDRIJF HEERLERHEIDE 
(B)LIJKT MILJOENENDEBACLE
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OVERLASTMELDINGEN DAK- EN 
THUISLOZEN FORS TOEGENOMEN

EEN GOEDE RAAD? STEM WIJZER, STEM HART-LEERS

vijver nieuw husken 
dreigde verloren te 

gaan

na snel reageren 
van Gerard Vlek in 
samenwerking met 
Hart-Leers, wordt 

vijver gered.

vijver is weer in volle 
pracht aanwezig 

mooi stukje natuur 
gered

Gerard Vlek lijst 7 nummer 30

Vormgeving en 
drukwerk van 

deze krant werd 
gerealiseerd 

door Uitgeverij 
PCV uit Heerlen

Gerard Vlek
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