Groen in Heerlen
IBA Parkstad heeft een plan om Heerlen groener te maken, te beginnen met het Van
Grunsvenplein en Schinkel. Ook winkelkantorencomplex De Plu wordt ‘vergroend’.

1. Als u een verbeterpunt (tip) in mag dienen om het centrum van Heerlen
groener te maken, wat zou deze dan zijn?














Autovrij maken, wel voldoende parkeergelegenheid in de onmiddellijke nabijheid (tegen
gematigde tarieven).Tramlijnen aanleggen om de gemeenten van Parkstad te verbinden (zie hoe
dat werkt in Montpellier).Binnenring bij de Geerstraat onder de grond aanleggen om Promenade
en schouwburggebied te verbinden. Er zijn zoveel verbeteringen in de infrastructuur mogelijk.
Begin bij het gebruiksdoel en niet de architectuur, zoals iba doet bij het plan voor Van
Grunsvenplein/ Schinkel. Heerlen heeft plekken nodig waar het aangenaam is langer te
verblijven. Geen verbinding van a naar b.
Beginnen met slopen vd plu en de bus baan weer gebruiken waar die voor is aangelegd
Bij wijze van spreken geen dag meer wachten met het uitvoeren van het eminente plan van
IBA.Er moet zo snel mogelijk iets gebeuren met de verloederde 2e promenade.
Bomen, mooi bloeiende struiken en in het voorjaar allerlei gekleurde bloembollen.
geen winkels meer op de 2e promenade plannen, is al teveel leegstand in het centrum. Maak
gebruik van deze panden. En dan inderdaad een mooi park ipv deze panden. Bijvoorbeeld een
leuk doolhof voor de jeugd maken.
Bouw ALLE kantoren die langer leeg staan om naar appartementen voor 1 - verdieners. Veel
extra bewoners en veel meer geld binnen de Heerlense economie. Laat Heerlen leven en bruisen.
Vergeleken met Maastricht en Roermond zijn wij verreweg de 'losers'
De geplande vergroening doortrekken tot aan het Wilhelminaplein
De oude gebouwen versneld eruit halen. Ziet nu armoedig uit.
De Plu helemaal afbreken en daar eigen woningen in een groene omgeving bouwen.
Denk aan de daken! Groen in combinatie met zonnepanelen.
Een wandelpark met genoeg zitplaatsen en mogelijkheid om iets te drinken al dan niet met een
klein hapje.
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En meer waterpartijen in de binnenstad i.c.m. groen. Dat doet het in elke stad goed.
Fruitbomen en kruiden(gratis te pakken), plus een weide op het Grunsvenplein, waar je kunt
barbecuen
Geerstraat afsluiten op hoek Geleenstraat, geen doorgaand verkeer Van Grunsvenplein en
Apollolaan
Gevarieerde aanplant. Samenwerken met bv het IVN.
Goed idee Heerlen groener te maken er staat al zo veel leeg. Breek af wat leeg staat of houdt op
met bouwen.
Beton Beton. Leve de makelaars!!
Groener maken en wel onderhouden!!! Meer bomen!!!
Groener wil ik niet zeggen maar maak de Oranje Nassaustraat leefbaarder.
b.v.door een wekelijks groente en fruitmarkt.in combinatie met de weekmarkt op de
bongerd.Haal de groente en fruitmarkt weg op de promenade.Maak ook het Pancratiusplein
noord leefbaarder door er activiteiten te organiseren.
Haal al die lelijke bestrating weg,ook op het Pancratius pein en vergroen zo veel mogelijk
Heel graag bankjes. Liefst vandalismebestendig.Is helaas nodig. Kleine speeltoestellen voor de
allerjongsten.
Waterpartijen maken het centrum levendiger.
O ja, geen toestand op de Worstkraam.
Heerlen let op je beurs!!! Je kunt het maar een keer uitgeven!!! Dat het winkelcentrum de Plu
wordt afgebroken oke, maar ook hier bezint voordat je begint! Loop niet meteen hard achter
alle ideeën aan. Zie het Maankwartier, die kant is al vele jaren een bouwput....geweldig. Had met
goed overleg anders gekund.
Het allereerste verbeterpunt moet zijn: goed onderhoud van het groen dat er is!! In de
Bongaertslaan (waar ik woon) en omgeving wordt zwaar met de pet gegooid als het over
onderhoud van de groenvoorziening gaat:
overal onkruid, slecht gemaaid gras, bomen worden niet gesnoeid en gekapte bomen worden
niet vervangen. Heerlen verwaarloostt zeer opzichtig haar fraaie
woonwijken. Het ziet er op vele plekken schraal en triest
uit. Ik heb ook geconstateerd dat het niveau van groenonderhoud van wijk tot wijk nogal
verschilt.
Daarnaast verkeren nogal wat trottoirs in slechte staat.
IBA Parkstad moet zich eerst eens met basale zaken bezighouden.
Het enige groen wat hier te zien valt (Promenade 2 ) is achterstallig onderhoud van de gemeente.
Blokhuizen afbreken (3x) en groen ervoor in de plaats.
Het gaat niet alleen om het centrum, dat is weer jullie gedachtenfout: Heerlen, ikke ikke en de
rest kan stikken. In Parkstad:Veel overbodige wegen opruimen en er parken van maken net zoals
in Zwitserland gebeurt. Hierin tevens vijvers als opvangbekkens bij overtollige regenval.
Het plan van IBA uitvoeren
Hoe groener hoe beter
Hoezo groener?! De afgelopen jaren zijn ontelbaar veel prachtige bomen gekapt. Eerst vernielen
en vervolgens een twijgje terug plaatsen.
Een van de redenen waarom de omliggende gemeenten weg zouden moeten blijven.
Het lijkt er meer op dat de vergroening wordt gerealiseerd Door het onkruid op trottoir en
wegkanten. En brandnetels langs paden.
Groen in het centrum zou schaduw creëren en temperatuur verlagen.
Houd in het groen ook rekening met speeltoestellen zoals schommel, wip enz. voor kleine
kinderen.
Iets waarbij de bewoners (van heel jong tot heel oud) betrokken worden en ook zich ervoor
verantwoordelijk voelen, waarop zij ook trots kunnen zijn
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Ik denk dat het fantastisch is als het centrum meer grien wordt. Maar op dit monent worden de
buurten vsn Heerlen te vaak vergeten. Er worden bomen gelapt (1800 of zoiets)omdat het
onderhoud te duur is maar er wordt wel veel geld besteedt aan het centrum. Dat leidt tot
ontevredenheid bij veel burgers
Ik zou de oude leegstaande gebouwen plu/ schinkelstraat vervangen door een mooi / open/
ruimtelijk park met speeltoestellen, picknickplaatsen, ligweide met afzonderlijke
hondenuitlaatplaats. Hierdor zal het centrum m.i. meer aantrekken
Ik zou graag een wandelpark in het centrum
zien. Dat kan een stad zoveel mooier maken.
Achter de schouwburg lijkt mij een goede plek en ivm het nieuwe maankwartier, lijkt m ij
winkelcentrum ' het Loon' teveel van alles.
Inderdaad het grunsveldplein!! Dat moet echt groener!
Ja dat zou ik wel fijn vinde maar die leegstand vind ik ook miets
Kijk hoe anderen dat doen, ga niet opnieuw het wiel willen uitvinden
Kosten tot een absoluut minimum beperken
Laatst was ik met vrienden uit Brabant in centrum Heerlen
en zij schrokken van wat ze zagen. DDR toestanden in de jaren vijftig. In godsnaam, ten behoeve
van de leefbaarheid, groener, groener, groener!
Maak alles opener lege kantoor en winkel lokken vervangen door een actief groen park
Maak een park van blok Honingmanstraat, Promenade, Geerstraat en Schinkelstraat.
waarbij de oude panden in de Honingmanstraat
grotendeels gespaard blijven.
Maak vaart.
Maak de binnenstad auto vrij.
zorg dat er voldoende faciliteiten zijn dat de stad ook 's avonds leeft.
Maakt aantrekkelijk voor iedere leeftijd
Maar dan wel beter onderhoud want nu lijkt dat nergens op
Meer bomen op straat en op pleinen
Meer bomen,i p v ze weg te halen,eventueel bloeiende struiken,waterpartijtjes, bankjes waar
mensen dan even kunnen genieten van natuur. Hang kastjes op voor insecten,vogels enz. En gooi
die afbraak panden plat,we hebben al genoeg 'kantoren' en lege verpauperde panden waar geen
mens wat mee wil doen. Overal is leegstand,overal groeit onkruid ,ligt puin op straten en
zwervers en bedelaars enz. Daar komt alleen nog maar meer zooi en leegstand van. Weg met die
oude afbraak gebouwen,kosten de burgers alleen maar geld,en we krijgen er niets voor
terug.Maak het groener,lichter en er komen ook weer mensen op af.Hang hier en daar
bloembakken aan de lantaarnpalen/bomen,maak perkjes,laat mensen eventueel waar het kan,
mee/zelf doen.En niet geheel onbelangrijk, meer handhaven op hondenbezitters,en
zwervers/zwerfvuil.
Meer groenstroken in heerlen is allemaal plat gelegd en straten en geen groene stroken of
struiken in het centrum. Kaal en bebouwd en ziet er niet uit en zeker de leegstand in het
centrum TRIEST. Wie wil er naar een lege kale stad gaan !? Vroeger was er een water tegen over
de ABN en nu alleen maar kale stenen
Meer kleine parkjes in de opengevallen plekken en meer kleine gespecialiseerde winkeltjes.
Meer mooie groene pleinen of velden, zoals het Bekkerveld, met mooie bomen.en dat niet alleen
in Heerlen-Zuid.
Meer water....past beter bij al dat groen, uhum.
Zoals vroeger de waterpartij van Theo Lennaertz, en daar omheen wat leuke aanplant..
Met stip op een: de Plu afbreken. Stadspark op die plek.
Minder groen in regio De Plu
Omgeving Het Loon er ook bij betrekken, evt. gedeeltelijk afbreken en voor de rest meer groen.
Op de promenade de verhuurblokken met winkels erin, zoals Ruyters makelaardij verwijderen.
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Zo ontstaat een lange zichtas naar centrum toe. Plant ipv zo'n blok een boom..
Overbodig geworden winkels/panden slopen en hier iets 'park' achtig's van maken..
Pancratiusplein voorzien meer groen
Park in de stad waar gezeten en gewandeld kan worden
Parken aanleggen met grasvelden (kunstgras optie)
nu is het een dooie betonmassa
Plant bomen
Plant eens wat andere bomen en struiken dan overal. Neem een voorbeeld aan de beplanting die
eens in de Dingertuin rond het abp stonden en die nu goedeels gerooid of afgedankt zijn.
Hebben we op dit vlak ook iets om te sjtuute!
Plantenbakken in de Saroleastraat
Schaf eindelijk de betonwoestijn voor de schouwburg af en doe ook iets met de straten in deze
buurt
Slopen en park aanleggen
Stop alle bouw in de dr. Dingertuin rond het ABP. Er wordt maar gebouwd op dit stukje groen in
Heerlen. De afspraken die vroeger gemaakt zijn worden aan de laars gelapt. Er zou geen andere
bouw plaatsvinden dan een kantoorflat. Bovendien zou de tuin in originele staat gehouden
worden. Omdat er een firma voor tuinonderhoud het makkelijker vindt om gras te maaien dan
rozenbedden en bloembedden te onderhouden wordt het mooiste park van Heerlen verwoest.
Waarom worden bloembedden in de wijken allemaal vervangen door gras wat
hondenpoepveldjes worden. Plaats op de markt en aan de Bongerd, langs de Pancratiusplein de
bomen terug. Ook langs de Geleenstraat kun je boompjes terugplaatsen. Zorg voor meer
schaduw en vervang al die niet vochtdoorlatende stenen door vochtdoorlatende materie.
Veel fietspaden
Veel groener dan wat planten en bomen in houten bakken.j
Vergroenen is prima maar maak er geen kneuterig tuincentrum van met allerlei , ook nog eens
onderhoud intensieve , hoveniersprullaria. Houd het plein open , ruimtelijk en strak.
Verhoogde plantenbakken met mix van bloemen en boompjes.
Voedsel/pluktuinen
Zorg dat het centrum een compact, logisch samenhangend geheel wordt, waar een baaierd aan
activiteiten kan plaatsvinden.
Zorg eerst eens dat het bestaande groen beter wordt
Onderhouden daar heb je de handen vol aan
Zorg ook voor bankjes, zodat men kan rustig kan gaan zitten op een mooie groene plek.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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