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Gekuist 
· t;kho7ev_allige bezoeker van het
lfeer1e Nieuw Lotbroek aan de
0/is v rweg in Hoensbroek kwam
Pfuats 

ertellen dat de begraaf
li

llds der weer keurig uitziet,
�riten e mannen van Publieke
, w kan Hoensbroek het vori
llii.!t 

e� behoorlijk hebben ge
l,;;�!' � dat deed de bezoeker
� Zei i; ?eer veel deugd, want
Oen 8/rbiJ: ,,Er wordt zo vaak te
� di 

henen geschopt, vooral te
"lek! n

e van de gemeente, dus ver
'lin Ze'� C:k maar eens wat goeds
loctnt · . n dat doen we dan ook,
�kr 

is ons ook vaak genoeg
J\eez dat er in Hoensbroek nog., Wat te kuisen valt. 
' 

f;hana 
10nz k 
Q(i1 btk 

offiekolom doet het goed;
1lJe kr7� t Wel uit de reakties die
lltond !Jge n. Zoals die van Ray
l9 ia Brown. Een jongeman vanIIQam.ar ;et een Engelsklinkende
!tiet i� aymond woont echter
" Gh Engeland, nee, hij vertoeft
"1i brf�a. Vandaar schreef hijl>PlemtJie aan de ,,Daer man oj
<Oekt g · Inhoud: Raymond
ltij h 

correspondentievrienden.
lllctaro 

e eft _ een aantal hobbies
lltJard v_er hiJ schrijven kan zoals:
Oiti 9/1Jden, muziek, tennis, kort
Ch�

ne
en ho�bies voor de doorsnee

1, Af e* Wie altijd al een vriend
Krij!lt ri a heeft willen hebben,
�te s•'1u dus daarvoor de kans.
!IQ \\' o.:r 544, Cape Coast, Gha
lleta O ·Afrika. En genoeg postze-
' '. P de envelop plakken.

Inbrekers l 
,.,,,Ge aeht h . ..i:1°•0ek e eren inbrekers, wiJ
""eken 

en u vriendelijk om het in
'11 rci U1a vernieling van deuren�r 'lll.en achterwege te laten,'tect. ,,collega inbrekers" dat
<llt011 enkele malen voor u ook ge
lteeds hebben. Hun pogingen zijn
�itgelo 

op grote teleurstellingen
!ei! n·Pen omdat zich in deze ke
Ar0ch/ets van waarde bevindt. 
11it te 

de drang om jullie "werk"
lie�oe 

Voeren zo groot zijn, dan
"r,,.0

ten Wij u het ergens anders
!lodig 

eren en onze keten niet on
��se 

te vernielen". De Schaes_-..;n . aannemer Wiel Riksen
°Il Cl! 

Utt_ arren moede deze tekst 

flo.1c�Jn tve7:kketen laten aan
"l'<tlcen · H13 is de eindeloze m-

' ei- OJl d 
grondig beu en hoopt dat

!IQn d 
ez� manier een eind komt

b<ln d
e Ztn!oze vernielingen die

bo!g / tnbraakpogingen het ge
: ,.i\1,/Jn·. Onze man van Palemig
l>tobe 

die aannemer maar niet 
',t inÏtt de inbrekers te verleiden
,11.,__ ·" raken bi3· concurrent-aan,; _''lers" "'Ch u! · _Die man van Palemig
'. ' hJd achterdochtig.

11.ftroeven 
�_Oe o � hu 

irsbeekse raadsleden heb-
0\ier d 

n gedachten al laten gaan
!Jiorth e 0Pening van de nieuwe
�be;11, waarschijnlijk in sep-Clsser uan dit jaar. Raadslid 
lltet he kon zich niet verenigen
'1%8 : voorstel om buitenlandse
�in 

e contracteren voor deze
�.tree Î "Wij kunnen toch geen
li.i_rsbe k

effen om de mensen van� z{ de nieuwe sporthal te 
:tPcin .e?i. Laten we een wedstrijd
� e tseren tussen de 11 raads!e
Oirsb: kde 11 beste sporters van� a e • Dan worden wij ook
1le W :/getroefd", vond de sportie-Cl&ser. 

f0rnen (1) 
, ln de1, 1-leder 

rn.aand maart vieren well<>n �and traditiegetrouw de
nl boomplantdag: in de

dci 
april wordt in Heerlen

l tntgeroepen tot boomhak
• )e �efst 185 bomen zullen in

tse 
aand op verschillende

t'il;.'.:to·o.r
�:11. Heerlen gerooid moe-

rite 

-..en. En dat, kunnen we u
ing "en, is een taak die de af

lekë 9roenvoorziening van Pu
. t, !/erken met pijn in het hart
.,__ a 

e 'meeste bomen zullen in
.;.�t>e 

enzenraderbosje moeten
lfe i>o 

!en .. Daar staat 120 kaprij�llgefulier�_n, die gedeeltelijk
\ die iUst ZiJn door houtrupsen

�iin 
ndertijd voor houtproduk�� O.angeplant. Op de vrijko�i;;_ Pl_aats zullen essen voor de

: 
nting zorgen. 

�0rnen (2) 
ij,\lei-l'lt,,ee,.i:rejd over de hele gemeente

ij'.'11eh zul�n 28 iepen worden
t'}lt Q�kt die door de iepziekte
!Qan 1 

noet�t. Aan de Keerweg
� de 

6 Italiaanse populieren te-
1 � u Orond, die gevaar opleve-
1 �t. lnt.vege afvallend, dood
, i;iPeh chttien populieren worden
br� iikt aan de Corisbergweg.

' l"'ats ' zoals op tal van andere 
wl:>!un�' o.l _ eerder vervangende
�1Uee ing �n de grond gestopt.

1
�

-,lt fe0Pulieren tenslotte zullen
1, ij

fl.en 
Onderste Caumer ver

(b.'' � Jammer, maar ook de

L
bbw niet het eeuwige le-

Structuurschets Heerlen biedt mogelijkheid Gewond door 
• 

eigen geweer 

e e 

aan 
Van onze verslaggever 

HEERLEN - Het gemeentebestuur van Heerlen heeft plan
nen bekend gemaakt voor de verdere afbouw van de city van 
Heerlen. Een mogelijk zeltbedieningswarenhuis is gepland 
op het terrein van het vroegere magazijn van V en D aan het 
Wilhelminaplein. Nabij dit warenhuis zijn aan de noord- en 
zuidzijde van de spoorbaan twee parkeergarages gepland 
waarin ongeveer 1000 auto's een plaatsje kunnen vinden. 

Verder wordt het gebied rond het Wil
helminaplein, waar nu nog het oude 
Grand Hotel staat, aangegrepen om 
enkele nieuwe projecten uit te voeren 
met name kantorencomplexen en 
woonfuncties. Dit gedeelte van Heer
lens centrum wordt city-oost ge
noemd. Door in dit oostelijke gebied 
van de city meer punten te creëren 
waar mensen op af komen, wil men dit 
gebied bij het totale city-gebeuren be
trekken. Ook culturele en maatschap
pelijke instellingen komen bij voor
keur in aanmerking voor huisvesting 
in dat gedeelte van Heerlen. Het ge
bied tussen het schouwburgplein
Laanderstraat-Corioveste en Van 
Gend & Loos wordt voor bebouwing 
gereserveerd. 

Behoefte 
Al deze plannen staan genoteerd in de 
structuurschets voor het centrum van 
Heerlen. Die structuurschets kreeg ge
stalte nadat uit een plan voor de ver
keerssituatie in de gemeente Heerlen 
was gebleken, dat de cityring niet ge
sloten behoeft te worden, zoals uit eer
dere plannen bleek. De Groene Boord 
wordt als sluitend deel van de city. 
ring gebruikt. Zo hoeft het oostelijke 
gedeelte van het centrum van Heerlen 
niet voor een verkeersader te worden 
gereserveerd. Dat opent mogelijkhe
den voor andere plannen met dat ge
bied. Uit het DPO-rapport (Distributie 
Planologisch Onderzoek) is gebleken 
dat een klein zelfbedieningswaren
huis, ongeveer ter grootte van 6000 
vierkante meter, in Heerlen nog wel 
mogelijk is. Het aanwijzen van die 
plaats voor deze zelfbedieningswinkel 
(waarvoor Albert Heijn en de Bijen
korf belangstelling blijken te hebben) 
plus het feit dat ook andere plekjes in 
de binnenstad nog een duidelijke in
vulling moesten krijgen, hebben ge. 
leid tot dit uitvoerige plan dat de naam 
draagt "Structuurschets Centrum 
Heerlen". 

't Loon 
Er moet, volgens die structuurschets, 
nog meer gebeuren in het hartje van 
Heerlen. 't Winkelcentrum 't Loon 
moet bijvoorbeeld veranderen. Daar 
gevestigde winkels, die een centrum
functie hebben (kleine goederen), zou
den terug moeten naar de city, terwijl 
de gebouwen in 't Loon dan gebruikt 
zouden kunnen worden voor winkels 
voor massagoederen (bijv. meubels) 
en voor kantoren. De structuurschets 
spreekt daarover heel duidelijk haar 
oordeel uit: alle kantoren (behalve het 
stadhuis) weg uit de binnenstad en al
leen winkels in het centrum. Er zou 
ook een nieuwe spoorwegovergang 

moeten komen ten oosten van de 
reeds bestaande overgang aan de Wil
lemstraat. Verder moet er ook een ver
binding komen (bovengronds of als 
tunnel) tussen de beide parkeergara
ges die aan weerskanten van de spoor
baan nabij het terrein van het oude 
V&D-magazijn komen te liggen. 

Wonen 
Zoals reeds gezegd, wordt het gedeel
te Honigmanstraat-Schinkelstraat
Geerstraat en Stationstraat plus het 
gebied rond de Schakelweg voor wo
ningbouw gereserveerd_ In het Ei
kenderveld moeten volgens het plan 
geen kantoren worden gevestigd. 
Tussen de Honigmanstraat-Geer
straat en de Schinkelstraat, het ge
bied van de voormalige garage Can
ton Reiss, zou een woonpassage moe
ten komen, Woningen in het centrum 
aan het Tempsplein, De Hesselle
plein en de Honigmanstraat, die mo
menteel niet als woning worden ge
bruikt (maar bijvoorbeeld als kan
toorruimte), zouden zoveel mogelijk 
weer voor bewoning geschikt moeten 
worden gemaakt. 

Parkeren 
Het parkeren van auto's blijft een pro
bleem in de binnenstad. Toch wordt er 
een aantal mogelijkheden aangedra
gen die tot een vrij redelijke oplossing 
van het probleem leiden. Op diverse 
plaatsen (onder nog te realiseren grote 
gebouwen bijvoorbeeld) zijn open par
keergarages gepland. Deze vorm van 
parkeren blijkt minder duur, vanwege 
het feit, dat er geen energie gebruikt 
wordt voor verlichting, luchtverver
sing en dergelijke, zoals dat bij onder
grondse parkeergarages het geval is. 

Inspraak 
Al deze plannen van het gemeentebe
stuur zullen in de komende maanden 
worden besproken. De gemeenteraad 
is inmiddels van de structuurschets 
en het verkeerscirculatieplan op de 
hoogte gesteld. Voor l mei zal één en 
ander in een brochure verschijnen. 
De bevolking van Heerlen krijgt ge
durende de maand mei inspraak door 
middel van enkele inspraakavonden. 
Verder zal in het contactblad van de 
gemeente Heerlen aandacht worden 
besteed aan de plannen. Wethouder 
Hub Savelsbergh heeft inmiddels la
ten weten dat hij het op prijs zou stel
len als de procedure, om van die 
plannen echte besluiten te maken, 
voor het einde van dit jaar (dus voor 
de herindeling) afgerond zou kunnen 
worden. 

Donderdag voorstelling in Rodahal 

Up With People 
in Kerkrade 

• 

enm s e 

• 

a em 
• 

HULSBERG - Vorige week 
woensdag is de uit Hulsberg af. 
komstige M- met een schotwond 
in het ziekenhuis van Heerlen op
genomen. Dit heeft de politie 
meegedeeld, nadat eerst vrijdag 
aangifte werd gedaan door een ge
tuige. 
M. schoot zichzelf met zijn flobert
geweer in de buik, terwijl hij het
wapen onder zijn kleding verbor
gen hield, aldus die getuige. Een
andere getuige zegt echter dat het
geweer bij M. thuis afging tijdens
het schoonmaken. De politie heeft
de zaak nog in onderzoek. Tegen
M. is inmiddels wel al proces-ver
baal opgemaakt wegens illegaal 
wapenbezit. 

Slachtoffer 

overleden 
HEERLEN - In het ziekenhuis van 
Heerlen is gisteren de 70-jarige J. 
Smits overleden. De man raakte op 
10 februari bij een aanrijding op de 
Akerstraat-Noord in Jioensbroek ern
stig gewond. 

( ADVERTENTIE) 

Leven aan as vaders en moede•s baby
kamen1es kinderwagens enz tegen 
eerltJke vastgestelde pr,1zer1 Als u uw 
aankoop-levering onder dezelfde ,ord1-
t1es. btJ een ande• goedkope, z,et. dar 
betaalt babypa,ad11s het pr1Jsverschil d1• 
rekt terug. met behoud van garant,e en 
service 

�a&,-PaMdi/4 
Willemstraat 21. Heerlen 
TP.I. 045-713238 

LAATSTE WEEK 
VAN INSCHRIJVING 

11,ns/Jag. 

oonóeróaç 

• Het gat in het Wilhelminaplein; nu nog parkeerplaats en wellicht in de toekomst de plek waar
een nieuwe zelfbedieningswinkel verrijst •J

en vr11daç 
van2f 19 00 uur 

zareroaç en zonoag 
va'1af 1

4 00 uv." 

Defensieplannen " onaanvaardbaar" 

Buurtraad Haanrade 
tegen materieeldepots 

KERKRADE - De buurtraad van de Kerkraadse wijk Haanrade is tegen de 
vestiging van een materieeldepot voor Amerikaans oorlogsmaterieel op het 
terrein van de voormalige mijn Julia in Eygelshoven. 

De buurtraad vindt de vestiging van 
het depot onaanvaardbaar omdat het 
in een dicht bevolkt gebied komt te 
liggen, hetgeen ernstige gevolgen kan 
hebben voor de inwoners ten tijde van 
oorlog als de materieeldepots zeker 
doelwit worden van militaire acties. 
Verder meent de buurtraad dat ten 
aanzien van de militarisering van 
Zuid-Limburg uiterste terughoudend
heid betracht moet worden; dat aanleg 
van een depot lawaaioverlast kan bete
li:enen en dat de natuur in het Worm
gebied wordt aangetast. Al met al 
spreekt de in november 1979 via een 
officiële stemming gekozen buurtraad
het "onaanvaardbaar" uit over de de
fensieplannen om op het Juliaterrein 
een depot aan te leggen. 
De secretaris van de buurtraad schrijft 
één en ander in een brief aan het colle
ge van Eygelshoven. In die brief, waar
van een afschrift gestuurd is naar B. 
en W. van Kerkrade, vraagt de buurt. 
raad om meer informatie over de stand 
van zaken rond de aanleg van het de
pot op het Juliaterrein. 
"De buurtraad is van mening, dat het 
vestigen van een militair materieelde
pot op het terrein van de mijn Julia, 
een aangelegenheid is die van direct 
belang zal zijn voor Haanrade. Het ter-

Coalitie eens 

met oppositie
UBACH OVER WORMS - De ge
meenteraad van Ubach over 
Worms heeft gisteren de wijzi
gingsvoorstellen van de opposi
tie bij de begroting 1981 allemaal 
overgenomen. Daarmee is het te
kort op de begroting van het col• 
lege helemaal weggewerkt en is 
er een batig saldo ontstaan. Het 
oorspronkelijke begrotingsplan 
vertoonde een tekort van i ton. 
Na een aantal wijzigingen bleef 
daar nog 160.000 gulden van over. 
Met de wijzigingsvoorstellen van 
de frak.ties Wils, Terpstra en Jo 

rein van de mijn Julia grenst immers 
over een lange afstand aan het grond
gebied van Haanrade", aldus het 
schrijven. Zoals bekend zal de ge
meente Eygelshoven bij de komende 
herindeling opgaan in de gemeente 
Kerkrade, Eygelshoven en Kerkrade 
vormen dan twee wijken van deze 
nieuwe gemeente. Aangezien niet te 
verwachten is dat nog voor januari 
1982 begonnen zal worden met de aan
leg van het depot, is de kwestie even
zeer een Eygelshovense als een Kerk
raadse aangelegenheid. 

l\1ening 
In de brief van de buurtraad staat ook 
nog, dat er tussen de leden van de 
buurtraad verschil van opvatting be
staat ten aanzien van ethische, politie
ke en economische aspecten van het al 
dan niet vestigen en in stand houden 
van een militair materieeldepot. Eens
luidend is de buurtraad echter in haar 
mening, dat op het Juliaterrein zo'n 
depot niet mag komen. 

De buurtraad vraagt het gemeentebe
stuur van Eygelshoven haar stand
punt ten aanzien van het depot te her
zien. Ook wil de buurtraad graag met 
het gemeentebestuur van gedachten 
wisselen over de kwestie. 

"Tenminste zouden wij geïnformeerd 
willen worden over de stand van za
ken op dit ogenblik", zo eindigt de 
brief. 

Raad Bingelrade 

akkoord met 

yoorstel college 

Autodief stal 
KERKRADE - Onbekenden hebben 
van een auto, die in de Hertoglaan ge
parkeerd stond, een koplamp, een 
grill met verstralers en de mistlich
ten gestolen. De schade is ongeveer 
500 gulden. 

Dansschool 
Degenkamp 

Nobelstraat 16, Heerlen 

Tel. 724666 - 714711 

De e�ser :,1
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ar,c ,,, e,r c,scoies<;er 

• HBO-studenten poetsen schoenen als protest tegen invoe
ring collegegeld.

Schoenen poetsen 
voor collegegeld 

HEERLEN - Enkele studenten uit Heerlen, die een hogere beroepsoplei
ding volgen, hebben gistermiddag op ludieke wijze gedemonstreerd te
gen de maatregel van de minister van Onderwijs om een collegegeld 
voor HBO-studenten van 650 gulden per jaar in te voeren. Op de Heer
lense promenade hielden zij een schoenpoetsactie. Middels het schoe
nen poetsen van voorbijgangers wilden zij een paar centjes bijverdie
nen om zo aan de 650 piek te komen die zij nodig hebben om te kunnen 
blijven studeren. Twee schamele kwartjes waren de opbrengst na dik 
twee uur "actievoeren". 

,.Wat we hier doen is dan ook niet zo zeer geld verdienen alswel proteste
ren tegen die verhoging van het collegegeld". aldus één van de demonstre
rende studenten. Vandaag zal de Tweede Kamer beslissen of die verho
ging van het collegegeld doorgaat. .,WiJ verwachten dat de kamer het \'oor
stel van de minister zal ondersteunen, daarom zijn we maar al\'ast begon
nen met het aanboren van bronnen om aan het nodige geld te komen'". zo 
meldden de studenten, afkomstig van de Pedagogische Academie. School 
voor de Journalistiek, Sociale Academie etc. 

( ADVERTENTIE) 
,,. Schmitz ontstaat nu een batig 

BINGELRADE - De gemeenteraad 
van Bingelrade is gisteren akkoord 
gegaan met een voorstel van B. en W. 
om het ontmoetingscentrum te gaan 
uitbreiden. Burgemeester Drummen 
zei dat de uitbreiding van start kan 
gaan zodra de toestemming van GS 
binnen is. 

• Van de Up With Peoplegroep kreeg burgemeester Smeets een
levensgrote groepsfoto om in het stadhuis op te hangen.

KERKRADE - ,,Ik ben blij jullie te 
mogen verwelkomen als voorbodes 
van het Wereld Muziek Concours dat 
hier in deze zelfde hal in juli wordt 
gehouden_ Jullie brengen ons niet al
leen muziek, maar ook liefde, plezier 
en vriendschap", aldus verwelkomde 
burgemeester Smeets van Kerkrade 
gistermiddag de groep buitenlandse 
jongeren die als "Up With People" in 
de Rodahal arriveerde. In diezelfde 
hal zullen zij donderdagavond om 
acht uur "The Up With Peopleshow"
brengen. 
Het doel van Up With People is twee-

ledig: enerzijds willen zij contacten 
leggen tussen alle volkeren en cultu
ren, anderzijds willen zij jonge men
sen de kans geven een unieke erva
ring op te doen door in één jaar tijd 
vele landen en mensen te bezoeken. 

Tijdens die rondreis treden de groe
pen, die uit zo'n 80 tot 90 jongeren 
tussen de 17 en 25 jaar bestaan, op 
met een programma vol zang, dans en 
entertainment. De jongeren logeren 
gedurende de drie dagen dat zij in 
Kerkrade wrblijven bij gastgezin
nen. 

saldo van 300.000 gulden. 

Alleen raadslid J. de Lang had giste
ren nog moeite met de voorstellen. De 
overige raadsleden konden groten
deels akkoord gaan met de plannen 
van de oppositie die nu dus door de 
regerende coalitie zijn overgenomen. 
Zo kan overgegaan worden tot renova
tie van de Rötscherweg, verbetering 
van de straatverlichting in Rimburg, 
kredieten voor een voetbalveld voor 
Waubachse Boys en nog een aantal an
dere voorzieningen. De raad nam ver
der in beginsel de besluiten om de 
Heijhofweg te reconstrueren alsmede 
de Kerkstraat, om een jeugdhuis in 
Abdissenbosch te bouwen en parkeer
gelegenheid alh'l te leggen bij het ad
ministratief centrum. 

De burgemeester gaf tijdens de raads
vergadering een verslag van het ge
sprek dat heeft plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de gemeen
ten Schinveld, Merkelbeek, Jabeek en 
Bingelrade over de herindeling. Hij zei 
dat er een werkgroep in het leven ge
roepen is waarin per gemeente een 
ambtenaar zit, die een inventaris moet 
maken van het personeelsbestand. De 
werkgroep zal tevens een organisatie
schema gaan maken van de werk
zaamheden van de nieuwe gemeente. 
Drummen liet weten dat de naam On
derbanken voor de nieuwe gemeente 
nog steeds een wens van Bingelrade 
is. 

PRIMEUR VOOR DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK: 

ELECTRONISCHE VOETMETING 
voor verantwoorde kinderschoenen 

Lengte en breedte worden op de mm nauwkeurig bepaald 
Dus gegarandeerd passende schoenen 

Alle bekende merken voorradig 
* , * PIEDRO * RENATA * BUNNY

t�111,,) aermans• schoenen 
Hoogstr2.at 84, Nieuwenhagen, tel. 045-311242 




