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· we gisteren rond. Door :;A)
· en· het vriesweer veran- -�
. de bomen in futuristi- 0� 

ls. Prach-tige bouquet- iii
den in perken en bos- '"-Yl 

COMMISSARIS VAN BERGE HENEGOUWEN TIJDELUK BENOEMD 

STEIN - Korpschef A. van Ber
ge Henegouwen van de gemeen
tepolitie in-Heerlen -zal voor een 
periode van drie maanden be
last worden met de dagelijkse 
leiding van de politie in Stein. 
·van Berge Henegouwen moet
orde op zaken gaan stellen in
het door interne conflicten ver
deelde Steiner korps. De Heer
lense korpschef is door burge
meester Vrouenraets van Stein
persoonlijk gevraagd om de
voorlopige leiding op zich te ne
men. Burgemeester Van Zeil
van Heerlen beeft Van Berge
Henegouwen> daar tnmiddels
voor maximaal drie maanden
toestemming voo, gegeven. De
officiële benoeming wordt èen
dezer-dagen verwacht.

Heerlense hulp voor 
Steins politiekorps 

zelfs een zwartboek . waaruit 
moest blijken dat de korpschef 
niet op zijn taalt berekend was. 

weet ik natuurlijk niet, maar ik 
zal in ieder geval mijn best 
doen". 
Overigens zal Van Berge Hene
gouwen in die drie maanden 
ook verantwoordelijk blijven 
voor de dagelijkse leiding van 
het Heerlense politiekorps. Hoe 
hij zijn tijd gaat indelen moet 
nog nader worden bekeken. 
Vandaag zal Van Berge Hene
gouwen kennis maken met het 
politiekorps in Stein. 

Witte ijsafzetting op de � 
.. takken zorgde voor een : -� 
. &g schouws

_ 
pel. En weet U .

,. 
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.. zoiets nou zo mooi is? � 
de natuur zo perfect te ... � -

Zoals bekend is korpschef F,
Gielens ".an de politie in Stein al 

éen tijdje rnet ziekteverlof. Gie
lens meldde zich ziek, kort nadat 
de plaatselijke CDA-fractie hem 
van fraude beschuldigde. De
korpschef zou ondermeer te veel 
kilometers hebben gedeclareerd. 
De rijksrecherch,e onderzoekt 
momenteel of deze beschuldi
gingen terecht zijn. Vorig jaar 
kwam het politiekorps van Stein 
ook al in het nieuws door enorme 
problemen op het persoonlijke 
vlak. Ondergeschikten klaagden 
steen en been over het functione
ren van Gielens en publiceerden 

Van 'Berge HeneJ.ouwen zei gis
teren over zijn tijdelijke benoe
ming: ,.Ik heb ja gezegd omdat 
Ik een korps dat in nood ver
keert wil . helpen. Maar men 
moet mij niet zien als een won
derdokter. Ik heb me tot doel 
gesteld in die drie maanden te 
proberen weer een aeeeptabele 
sfeer te scheppen binnen het po
litiekorps van Stein. Of dat lukt 

Dat de aanstelling van Van Ber
ge Henegouwen maar voor uiter
lijk drie maanden geldt is voor 
burgemeester Vrouenraets van 
Stein geen onoverkomelijk be
zwaar. .,Langer kan ik hem ge
woon niet krijgen en een alterna
tief is er niet. Beter even een ka
pitein op een schip dan helemaal 
niet", aldus Vrouenraets. • Via spandoeken eisten de bewoners van de Vrieheiq,eftats

gisteren snel een beslissing over de toekomst van hun woningen.
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. rijp. Dat is de meest ,· ONZEKERHEID OVER SLOOP TEISTERT FLA TBEWONERS 
, · versiering die je je :,,,; 
,kunt voorstellen. Daar 
)1een mensenhanden aan 
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is geen sport voor i(�

, Dat weten we al

r nu blijkt ook dat 
aar deze sport niet � ... · 

eieren' is wegge- •�i 
kan de ijsmeester �� 
stijshal in Geleen .: 

e over. meespreken, 
ondag stond hij rus

van de wedstrijd 
Eaters. Met de han- ', 

kken. Op een gege- ,f';. 
werd er een enorm 

. U raadt het al, 
g over de 'boarding' 
ijsmeester. Gelukkig 
projektiel zijn hand 
ij er 'slechts' met een
.inger vanaf, Het had . 
e:rger kunnen zijn. 

t de voorstanders 
gere 'boarding' nu 

eUjk krijgen. 

• B1,trgenîeester van Zeil in
de. 'nieûwe' brandweerka:-

zerne van Hoensbroek.

.. 

HEERLEN - De bewonersver- is tot de conclusie gekomen 
eniging Vrieheide wil op kor- dat sloop van de twee torens 
te termijn duidelijkheid over waarschijnlijk de enige op
de toekomst van de ftats in lossing is.
het Vrieheidepark en aan · de 

· 
. . · . 

Belgiëlaan. De bewoners wil- In de twee Vnehe1deparkfla� JS de
1 • t l • . leegstand meer dan dramatisch teen me anger 1n onzekerhe1�- noemen. Van de 96 woningen zijn er
verkeren of en wanneer de nog maar 26 bewoond. Van die be
twee torenflats· tegen de woners willen er bovendien ook nog 
grond gaan. Deze twee flats zeker vijf vertrekken.De twee ande
en twee kleinere aan de Bel- re vyoonblokken aan de. Belgiëlaan
giëlaan worden al 1"n,ere kennen ook �en chronische .leeg-.

, • , - stand, maar met zo erg. Het ziet er 
tijd . ceteuterd deor · leeg- niet naar ui.t dat de interesse voor de 
stand. Vandaar dat er regel- wo ningen en zeker de hoogbouw
maüg stemmen opgaan om de flats ich binnenkort weer zal toene
twee flats maar te slopen. men. 
Ook · de bewonersvereniging, Flatwoningen zijn niet meer in trek.
met als voorzitter wethouder Bovendien zijn er in Heerlen en om-

geving voldoende andere woningen 
H. Savelsbergh bijvoorbeeld, beschikbaar. Bovendien, en dat is

NA MISLUKTE ROOFOVERVAL: 

Rahohank weg 
uit Bingelrade 

brutk genomen. Er is een per
·mauent, onderkomen voor
maximaal zes mensen. In de ka
zerne worden kleine blusmidde
len gevuld en . gecontroleerd, 
brandweerauto's onderhouden
en . gerepareerd en · natuurlijk
rukt men in eerste instantie 
vanuit de kazerne uit bifbrand
alarm in Hoensbroek of een deel 
van de gemeente Nuth. 

MERKELBEEK - . De Rabobank over de vraag boe het nu verder 
Merkelbeek heeft met ingang van moet. ,. We kunnen niet 'meer � ..... _ 

� gisteren de zitting in Bingelrade naar de oude situatie. Ik kan ...,.ook 
opgeheven. Dat betekent dat inwo- niét toezergen dat er in Bingelrade 
ners . uit Bingelrade voortaan hun weer een Qlogelij�eid komt . om 
bankzaken bij het Rabofiliaal in · bankZAken te regelen." 
Merkelbeek moeten afhandelen. 
Deze maatregel lijkt vooral voor Wie per bus vanuit Bingèlrade
mensen �nder eigen vervoer en naar Merkelbeek wil, is alleen al
ouderen vervelende gevolgen te op de heenweg al gauw een uur on
hebben, omdat er geen dlreetè bus- derweg. ,.Het is wel zo, dat de
verbinding is van Bingelrade naar meeste mensen uit Bingelrade toch

Handtekeningenaktie moet hengelspor(vereniging vèrmurwen 
�merikaanse orkest 'Se
. in Blue' treedt zaterdag

ri op in de harmonie
, Bocholtz. Dat gebeurt 
iging van de Konink

.. _ilhannonie, en de Ko
Fanfare Sint Ceaci-

1meuie in· Blue' kan ge
. als een opvolger

Rimhurgers willen op 
ioereldberoemde Glenn 
nd en i8 een van de vi

. , t'tjes van de Ameri-

. .. 
h v1sv11ver · se. aatsen 

$tri;dkra.chten in Euro- RIMBURG - Annie Beek.ers uit 
. uit de basis Kaiserslau- Rimburg is een handtekeninge-
. zij 'l)OOrtdurend con- ., naktie begonnen om gedaan te 

·• in Europa, al komt de 1· · krijgen dat op de visvijver in het 
lelden in Nederland. 'Se- dorp aan de Duitse grens ge

in Blue', dat uit 36 leden · · schaatst mag worden. Tot nu toe
, maakt deel uit van de i:_ • . wordt dat volgens haar · tegenge

ren van d_� met ovèrheidsifeld aan- weer zoH- zijn dat de vijver erg 
gelegde VJJver. ,.Rimburg ligt nogal en de IJslaag naar verhouding te 
geïsoleerd en je kunt niet van onze dun; te gevaarlijk dus . .,Pas als da 
kinderen verwachten dat ze met de br�ndweer en de gemeente toestem
fiets naar Kerkrade gaan. Ze zijn be- mmg geven gaat het bestuur van 
vroren voordat ze daar aankomen". onze vereniging zich over de kwes

tie beraden". Of dat bestuur dan ook 
ja zegt, wilde Nievels�in niet kwijt. ba.nd, Het concert be- tai houden door hengelsportvereni• De Bimburgse denkt dat haar ak.tie 

��-00 uur, de en.tree be- M ging Zuid-Oost-Boek, die· de in een succes zal wordèn. Gisteren vijf gulden. , 1-:·-· i
_ 
• l
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98

_
1
ft.

aangelegde vijver

. 

in behee

. 
r heeft r;ij in enltele uren tijd al twee-

. honderd · handtekeningen opge-
haald, De handtekeningen zullen 

Volgens Annie Beckers om vol- worden aangeboden aan· wethou. · strekt onaanvaardbare redenen· . der Charlie Mulders. Deze is via· - .,Het belangrijkste argument is het llet Vrouwenappèl ook al over. de 
heid dus in de lucht · ontbrekende toezicht. Maar de der- zaak benaderd. De wethouder zou 
in Limburg en dat in tig leden van de trimclub van Rim- positief gereageerd hebben en de 

eelheden dat er smog- burg hebben zich al bereid ver- zaak . willen aànli;aarten bij de 
'I.Oerd gegeven; zoals dat . . klaard daarvoor � zo!.gen. Verder brandweer van Kerkrade. Annie 

ook al bij onze Duit- ' '' Z?,U het te gevaarlijk ZlJn .-om op de hoopt dat het zeker de voléende 
i,_het geval was. Mensen · VJJv;er te schaatsen vanwege de per"' winter mogelijk zal zijn in Rim• 
.� eens hun Longen vol manente aanvoer· van water .. Maar burg te sebaatsèn. zoals dat overi-

ht wilden zuigen kwa- �t water ka!,1 ook naar de Roer·ge� fe'18 ook al op andere visvijvers
1'0gen uit. Dat was he- · leid worden . Andere argumenten van hengelsportv.ereniglngen. · zo-
. gelijk, tenzij ze toe- , van_ de visvE:reniging, dat de vij".er als in StriJthagen ook gebeurt. 

· een gasmasker bij de ·te diep zou Z1Jn en dat schaatsen met ' 
. Hopelijk hoepelt goed is voor de vissen, bestrijdt An-. 

, en met haar de vieze nie Beckers ook. ' ' ' Die_ P . 
b 

! op, zodat wij einde-
. , la.uwe hemel weer kun-

O h 
H. Nievelstein, pen�eester

en weer 'opgelucht' ver eidsgeld van de hengelsportvereniging, geeft
· tidemhalen. Misschien als commentaar dat het vooral de 
, o.ls we met z'n allen Zij vindt dat niet alleen de 120 leden l)randwei& is die moet beslissen of 
äeur gaan staan en dan van de hengelsportvereniging, maar er geschaatst mag worden . Het 

en. het hele dorp moet kunnen prof'ite- voornaamste bezwaar van de brand-

(ADVERTENTIE) 

·WCJLWINKEL·SPECIAALZAAK

.-,te 

Merkelbeek. Merkelbeek 

De plaatselijke bank heeft tot deze 
dras_tische maatregel besloten na de 
mislukte overval op 8 januari, waar
bij een van de bankemployés ge
wond raakte. ,,Handhaving van de 
zitting in Bingelrade biedt geen 
waarborg voor de veiligheid van alle 
betrokkenen. Wrj betre\U'en het dat 
we deze maatregel moeten nemen, 
maar vertrouwen er op dat de men
sen begrip kunnen opbrengen voor 
dit besluit", aldus het bestuur van 
de Rabobank Merkelbeek. 

Tot gisteren konden-.cliënten elke 
woensdagmiddag van 17.00 tot 19.00

· uur in een woning in Bingelrade te
recht voor hun bankzaken. Op 8 ja-
nuari namen twee -overvallers even
na zevenen een (lege) geldt.as mee,
nadat een van hen de bankbediende
met tr:aàngas in het gezicht had ge
spoten. De volgende dag werd de
tas uit de vijver in Schinveld opge
vist. De overvallers zijn inmiddels
gepakt.

Directeur J. Paulnssen van het Ra
bo-filiaal in Mer�elbeek kon riste
ren geen duidelijkheid verschaffen

misschien de belangrijkste reden 
voor de leegstand, heeft dat stukj_e 
Vrieheide een 'slechte' naam getre,; 
gen, zodat woningzoekenden er niet 
meer heen willen, 
De eigenaar van woningen..Mu:,:res 
Beleggingen bv, liet een maand p
leden weten dat sloop van de to
renflats vooralsnog niet ecllt over
woien wordt. Direceur Jeu Spren. 
gers wees op de kapitaalvemie
üng, de kosten van de werkzaam.. 
beden zelf en allerlei jurldlselae 
voetangels die met sloop eepaard 
gaan. Wat er wèl met de ftats ce

beuren moet, wist hij echter � 
nog niet. Een dringend n

�lijke renovatie bijvoorbeeld - er 
nogal wat aehterstallic on 
- zou wel eens 45.000 galden
woning kunnen kosten. J 
Begin januari heeft er een gesprek 
plaatsgevonden tussen de gemeente 
Heerlen, Sprengers en de bewoners
vereniging ·over de toekomst van de 
tlats. Duidelijkheid over de . hoog. 
bouwflats kwam er echter niet. 
Sprengers heeft op die bijeenk:omàt 
gezegd dat bewoners die uit de to,. 

renflats wegwillen voorrang geni4t 
ten bij het verkrijgen van een 1·
huis. Eenzelfde belofte heeft H 
len ook gedaan. Lang· niet alle 
woners van de flats willen ech 
hun woning nu verlaten, zo is wt 
een enquête van de bewonersvere
niging gebleken. Het feit dat zij, • 
zij vrijwillig vertrekken, geen � 
spraak kunnen maken op een vet'.· 
huispremie en herinrichtingskos
ten, is daar ongetwijfeld debet ama.. 
Voor de twee lagere woonblokkÎ9 
aan de Belgiëlaan I

_
ijken de� 

op behoud enigszins aanwflldc. • 
bestaan - overigens erg vqe " 
plannen om de betreffende woa.ila

gen onder te brengen in een op te 
richten . corporatie van de bew• 
ners. Dat is een Idee van liet Lande
lijk Ombudsteam, een haunlenoll
dersteuningor,anisatie. maar llet 
Vrieheidse bewonerscomité det • 
op dit moment niet veel 1n.,:.1 
voorstander van het onderb 
van de twee 

--:.,een bouwvereniging. Het 
rijkste is echter dat er d 
beid komt. Niet alleen over de w · 
Dingen, maar ook over de toekomst 
van het kleine winkel�tnam.pJ, 
bij de ftats. dat eveneens e11eatieel 
is voor de · toekomst van de ge,, 
plaagde wijk. • 

(ADVERTENTIE) 
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