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Diegenen die met opgeheven hoofd door de stad lopen, zo hoort het 
immers, valt op dat iets aan en in ‘de bebouwing’ (en beleving) ge-
daan moet worden. Dit om snel weer volop leven in het stadshart te 
krijgen.

Op de volgende pagina’s van deze speciale Heem i Heële stads-
uitgave staan niet zomaar een paar voorbeelden maar concrete 
voorbeelden van panklare, opbeurende plannen ten goede van 
onze stad. Plannen die enkel en alleen nog wachten op uitvoering 
zodra de gemeente Heerlen ‘groen licht’ geeft. 

Goed nieuws voor hartje stad:  
pandeigenaren willen stadshart 
snel reanimeren

Al gehoord van Schinkel Noord?

Schinkelkwadrant Noord staat al lange tijd ‘in de steigers’. Het gebied tussen Honig-
mannstraat en Schinkelstraat kent een groot leeg kantoor en diverse beeldbepalende oude 
panden. Bijgaande schetstekeningen laten het toekomstbeeld zien dat de eigenaren er 
voor ogen hebben en al geruime tijd graag willen realiseren. 

Sociale woningcorporatie Wonen-Zuid draagt zorgt voor de nieuw te bouwen woningen aan 
de Schinkelstraat terwijl Metroprop-eigenaar van de oude panden aan de Honigmannstraat 
deze een nieuwe toekomst geven zal. 

‘Ook in dit gedeelte van hartje Heerlen is nogal wat werk aan de winkel. Wij willen graag 
aan de slag’, vertelt de eigenaar ‘De aanvragen liggen ondertussen al een behoorlijke tijd 
op het bureau van de gemeente Heerlen. Zodra zij groen licht geven, kunnen wij er als de 
wiedeweerga vooruit.’ 

Ondertussen worden de beeldbepalende panden al een behoorlijke tijd gebruikt door  
onder andere een gekende bloemkunstenaar en heeft een jeugdig kunstcollectief er weer 
stappen gezet. Daarnaast is er een boksschool te vinden en werd een pand, helaas, door 
krakers uitgeleefd. 

De schetstekeningen, een fraai toekomstbeeld, spreken boekdelen. Dit ademt een en al 
vooruitgang. 
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De een ziet een oud leeg kantoor, de 
ander mooie stadsappartementen 
 
Het grote voormalige Kredietbank Limburg kantoor staat fier overeind. Op 
de hoek van de Geerstraat is dit kolossale gebouw in het oog springend.  
‘Wat er mee te doen?’ vraagt menigeen zich af. ‘Nou die klus kunnen we 
wel klaren’ antwoordt de nieuwe eigenaar: ‘5 prachtappartementen op de 
verdiepingen met op de begane grond een groot kantoor voor een regionaal 
bedrijf dat zich hiervoor al meldde.’ 

Niet enkel een nieuwe toekomst voor bestaande bouw, maar ook een unieke 
kans om kostbare energie te besparen. Hup, aan de slag! 

Met een parkeergarage om de hoek en de prima (her)bruikbare bestaande 
bouw ligt de weg open voor een fraaie, nieuwe toekomst. Heerlen heeft, 
gelukkig, volop van dergelijke kansen. Mooie uitdagingen waar vele locaties 
op wachten. Gun hen een mooie, nieuwe toekomst. 

Waarom steeds weer nieuw bouwen terwijl al meer dan genoeg ‘vastgoed’ 
aanwezig is om een mooi resultaat te boeken? 

Opgeruimd staat netjes
 
We treffen Paul Berden, ondernemer in hartje Heerlen -de huiskamer van 
Parkstad- met een grote bezem in zijn handen: ‘Volle vuilnisbakken, zwerf-
vuil... een vieze openbare ruimte. Ook daar kunnen we samen iets aan doen.’ 
Paul vervolgt zijn verhaal: ‘Ik zorg dat onze warenhuizen er altijd netjes en 
verzorgd uitzien. Opgeruimd staat netjes. Laten we dat ook in de openbare 
ruimte van de stad doen. Die ruimte is van ons allemaal. De gemeente kan 
daarin, als actieve partner, een prima voorbeeld geven. Zo kan de gemeente 
her en der een prullenbak bijplaatsen (en tijdig legen) en wellicht ook eens 
wat vaker een extra opruimrondje houden.’ 

Een nette, verzorgde uitstraling zorgt direct voor betere sfeer en laat boven-
dien ook het gevoel van veiligheid toenemen. Welkom in Heerlen: een stad 
waar het netjes en verzorgd is. ‘Rommel in de afvalbak en niet op straat’ 
bezemt Paul goed gemutst vooruit... 

Levendige Foodhall in plaats van ‘lege huls’
De jonge stadsgenoot Stan Lux gooide de knuppel in het hoenderhok en vatte de koe bij de hoorns. Met zijn plan om een Foodhall te maken van de grote lege winkel  
midden op het Schinkelkwadrant Zuid (grenzend aan de 2e Promenade) heeft hij ondertussen al menigeen voor zich gewonnen. Dit is niet zomaar een plan maar  
binnenkort waarschijnlijk realiteit. 

Eind vorig jaar diende Stan de benodigde vergunningaanvraag bij de gemeente Heerlen in. Wat hem betreft is het nu alleen nog wachten op groen licht om snel aan 
de slag te gaan. 

Stan: ‘Als je binnen bent, proef je er een gezellige pleinsfeer. Je kunt hier weersonafhankelijk genieten van lekkernijen uit de hele wereld. De ene tafelgenoot neemt een 
hapje van het ene terwijl de ander een paar landen verderop verkiest. Vervolgens smul je samen aan een tafel terwijl de drankenbar centraal gelegen is. Op vele plekken 
in het land zie je een Foodhall. In Limburg kunnen wij de eerste zijn. Tenminste ... als de gemeente Heerlen een beetje vaart maakt.’ 
Aan de rand van hartje stad, pal aan ons mooie Theater, smikkelen en smullen. Als het aan Stan ligt liever vandaag dan morgen. 

NIEUWE SITUATIE

Food Hal Limburg te Schinkel Zuid Heerlen
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Winkelcentrum ’t Loon: 
parkeerbeleid? Dat regelen we gewoon zelf!
 
De eigenaar van winkelcentrum ‘t Loon is aan het woord: ‘Gemeentelijk parkeren bij ons  
winkelcentrum? Laat het ons zelf doen! Gemeente Heerlen bereken een reële verkoopprijs, 
dan zorgen wij -direct na aankoop- voor aantrekkelijk parkeren.’ 

‘Weet u dat verschillende nieuwe winkels naar het ’t Loon willen komen? Al geruime tijd zijn 
wij met hen in de weer en -goed nieuws- wij zijn er nagenoeg uit. Het enige wat nog ontbreekt, 
is ‘groen licht’ van de gemeente.’ 

‘Laat ons de parkeerplekken, aan voor- en achterzijde, kopen zodat de consument kan par-
keren. Door de komst van nieuwe winkels zal het ’t Loon weer een aantrekkelijk centrum 
worden. Goed voor ’t Loon, hartstikke sjiek voor Heerlen.’ 

Het laatste duwtje in de goede richting hoeft slechts de gemeente Heerlen te geven. Hup 
Heerlen, laat gaan. 

Gaan de luiken van Stadsherberg Bijsmans binnenkort weer open?
 
Na lange jaren leegstand, met de luiken hermetisch gesloten, lijkt de toekomst voor Stadsherberg Bijsmans stukken rooskleuriger. De bedenkers van het plan ‘Beij 
Bijs’ gaven de aloude Stadsherberg een belangrijke rol in het plan en wellicht, veel belangrijker nog, een hoofdrol die precies past in de lange gastvrije traditie van Bijs. 
De eigenaar aan het woord: ‘Met het letterlijk openwerken van het omliggende gebied ontstaan fraaie stadsappartementen. Dit is een spiksplinternieuwe ontwikkeling 
met behoud van de oude, vertrouwde sfeer. Iets waarbij juist die sfeer de kans creëert om het door velen gekoesterde ‘Bijs’ spoedig te laten herleven en tot kloppend 
hart laat herrijzen.’ 

Met het in oude glorie herstelde aanzien van Stadsherberg Bijsmans (en dat van de beide naastliggende oude panden) is er dan weer volop uitstraling; uitstraling met 
een originele sfeer van authentiek Heerlen. Bijs als degelijk hart van het spiksplinternieuwe plan. Een plan dat wonen in de stad een prachtkans biedt en waar Bijsmans 
weer voor ‘een natje en een droogje’ zorgt. Inclusief plek met terugblik in de geschiedenis van ‘Bijs’ en andere prominente panden. 
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3 dagen om de vaart erin te brengen: 
de Stadsprins heeft de sleutel in handen
 
Stadsprins Erik de 1ste heeft drie dagen de sleutel van de stad in handen. Al woont hij in het mooie 
Heerlerheide, waar het centrum overigens passend is, dan mag dat hem zeker niet beletten om in het 
stadscentrum stevig door te pakken. Hij regeert immers gedurende de drie dolle dagen, hakt knopen 
door en zet talrijke stempels om in de allerhoogste versnelling ‘vrij baan’ voor zichtbare verbetering 
te geven. 

Zijn opvolger zal dan volgend jaar, tijdens de grote optocht, zeker en vast vele omleidingen moeten 
trotseren. Dit zijn omleidingen vanwege de talrijke (ver)bouwwerkzaamheden ter zichtbare verbetering 
van de stad. 

Aan het einde van de grote optocht ‘21 via de Foodhall ‘met een stevige bodem’ het carnavals- 
gedruis in ... Op naar een mooie toekomst in een bruisende stad! 
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