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Idee & hoofdredactie
Maurice Hermans

De STADMAAKWEEK bracht
mensen bij elkaar die zich
verbonden voelen met de toekomst van ons land. Er werd
gesproken over de leefomgeving en wat dat betekent
voor het nationale, regionale
en lokale beleid. Er was veel
discussie over het terrein
Schinkel- Zuid dat tijdens de
week van Cultura Nova in een
Stadstuin is veranderd. Jong
en oud, studenten en gepensioneerden, Heerlenaren en
rijksambtenaren, artiesten en
scholieren; iedereen heeft
meegedaan.
De centrale vraag van deze
STADMAAKWEEK was: Hoe
voegen we - mentale en
fysieke - ruimte toe aan de
Heerlense binnenstad? En hoe
kunnen we omgaan met de
uitdagingen van de 21e eeuw
zoals deze voor ons land in
de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI) zijn beschreven? Hoe
kunnen we deze aanpakken
of blijven we hangen in het
verleden?
Uit alle ontmoetingen bleek
duidelijk dat we in Heerlen
teveel in de vorige eeuw
leven. Het wonen wordt gedomineerd door naoorlogse
woningbouw en betonnen
portiekflats. Het werken is

Editie #01

vaak op een afgelegen bedrijventerrein of in eentonige
kantoorpanden.
De auto is dominant in de
inrichting van de openbare
ruimte en langzaam verkeer
wordt nauwelijks bediend. De
Oranje Oversteek is echter een
gebaar in de goede richting!
Gelukkig wordt er in het land
en ook in de regio Parkstad
Limburg en in Heerlen al hard
gewerkt aan het Nederland
van morgen. Bedrijven, burgers en initiatiefnemers werken samen aan duurzame oplossingen, vaak op verrassende
plekken. Ook op nationaal,
regionaal en lokaal niveau zijn
beleidsmedewerkers, politici,
wetenschappers aan de slag
voor de toekomst van de leefomgeving. Bijvoorbeeld door
het maken van omgevingsvisies die als richtlijn dienen voor
het denken en doen.
De oproep van de STADMAAKWEEK is om de mentale ruimte
te vergroten door elkaar te
blijven ontmoeten en zonodig
de culturele ruimte, de soft
space, benutten om het echte
gesprek met elkaar te voeren.
Tot bij de volgende
STADMAAKWEEK!

Opbrengst van de
stadmaakweek
Schinkel-Zuid Heerlen
@ Cultura Nova
24.08→ 01.09.2019
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Vincent & Maurice

bewaakte fiets enstalling bij maankwartier

“Stadmaken in
Heerlen = rock ‘n roll.”

De meest opvallende thema’s op de notities van bezoekers en inwoners bij
de klaagmuur gaan over het weer; de wens voor meer groen in de stad en
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bijging als je even een
praatje aanknoopte). Een
meneer noemde het onze
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Science Fiction films zitten vol beelden van onze
toekomst. SciFi specialist Dan HasslerForest maakte
een compilatie van voorstellingen van onze stedelijke
samenleving in Science Fiction films uit Hollywood.
Tijdens Cultura Nova was de Places of Hope Imaginary
Cities te zien, een film van 10 minuten waar maar liefst
78 films langskomen (nu ook te vinden op YouTube).

de ruimte en je zult zien dat er mooie
dingen tot stand komen. Daarbij moeten zij op de goede
maak van de pleintjes een bewonersplek
manier ondersteund worden; ook door de overheid.
geef meer aandacht aan de vele gevels
Dus het gaat om het creëren van mentale ruimte.”
Nicole Simons & Jos Reinders
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door de gemeente aangelegd en onderhouden Stads
tuin wel zien zitten. Maar ook zei iemand van hen: het
hoeft niet zo mooi, als het maar leeft!

“Dit blijft toch wel?” is de meest gehoorde reactie op de
Stadmaak invulling van SchinkelZuid. Mensen snakken
naar groen in de binnenstad, maar dat gaat verder dan een
grasveld of een park. Dat gaat vooral over ontmoeten:
als IBA Parkstad mochten we vele bewoners ontvangen
bij onze bus. Met verhalen over de loods, over de
gemeente, over de blokken op de Promenade, maar
vooral ook over een plek die eens een keer uitnodigt tot
blijven,
commercie. In tegenstelling
tot het buiten
Parkstad staat voor een hele
grotezonder
veranderingsopgave.
Deze
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Grunsvenplein
of
het horeca
plek in het hart van de regio, tussen theater, winkelgebied en
plein. symbool.
Wij gunnen
de regio
uitgaanscentrum staat daarvoor
Wij hopen
dat dat
dezehet experiment mag
en bloeien.verandert
Dat oud in
eneen
jong elkaar daar blijven
plek van stenig winkel engroeien
kantorengebied
vinden.
Dat bewoners
gebied waar mensen elkaar
ontmoeten,
spelen de
en ruimte
tot rustvoor initiatief krijgen
in
samenwerking
met
allerlei
overheidspartners.
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kunnen komen in het groen. Dat vraagt samenwerking en
de
worden
we
buren
van de
groene buitenplaats en dat
wil om tot resultaten te komen.
Daar
staat
Parkstad
voor.
verplicht. We willen graag de komende twee jaar ons
Stadsregio Parkstad Limburg - Peter Bertholet
blijven inzetten voor deze plek, blijven stadmaken en
blijven verbinden.
IBA Parkstad - Barry Braeken
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over de woningopgave.

Een 80jarige dame uit Heerlerheide die bij de
‘nowaste stand’ op een bankje kwam zitten
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va Heële’
je luisteren
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https://pandacollectief.wordpress.com,
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Brahma,
en Shiva.
Meewerken? Mail naar: stadstuinheerlen@gmail.com
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van deVishnu
stad. Tijdens
de Stad
Peuts, van ondersteund
de Mortel en bij
Savelsbergh.
maakweek werd de initiatiefgroep
het
Hub de Vernietiger (destructief)

Lizzy, 21 jaar

Overal in het land geven mensen vorm aan hun eigen
leefomgeving en onze gezamenlijke toekomst. Ze
creëren omgevingen die hoop en inspiratie bieden.
Barry (IBA)

richten. Ook het onderhoud wil men zoveel als mogelijk

zelf ter hand nemen. Niet alleen de planten in de Stadstuin
Wijbezoekers
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onder week
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zijn 2019
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de Promenade

Merlijn Hub de Shiva, winkbuul, wethouder, legende, kruidenier op
stadsontwikkeling, sloper. HubHub! Hoera. Hub Savelsbergh. Wij zijn PANDA.

Veel leerlingen kwamen met elkaar tot de conclusie dat
deze maatschappelijke vraagstukken gevolgen hebben voor
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van Heerlen die de toekomst mede bepalen.
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Wij van PANDA zijn een podcast aan het maken over Hub Savelsbergh, oftewel Hub de

1981: de historische panden aan de wilhelminastraat
1884: het arbeidsbureau
1985: de witte boerderij
1985: station Heerlen
1985: zwembad ter worm
1995: de oude nor
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“Ouwhoer! Heerlen
is echt een kutstad!”

Bewoner Schinkel

“De spontane
ontmoeting door deze
plek is onbetaalbaar.”

Bewoner Schinkel-Zuid

Anke Turk

Spenser Little

“Introspection can be
painful.”

“Wëe eerdberen wil
plukken mot zich bukke:
niets komt voor niets.”

Stadmaakweek @ Cultura Nova, 24.08 → 01.09.2019

“Een tuin planten
is geloven
in morgen.”
Limburgs gezegde

