
VOOR DE speeltuin heeft het
schoolbestuur het oog op het
terrein achter de bakkerij ter

Contacten
\Schutterij St. Hubertus uitfhaesberg blijkt over heel wat
Pternationale contacten te be-
iP-ikken. Tenminste, gezien het
pntal optredens bij onze Oos-
\Fbureii. Onlangs nam het
phboer- en trompetterkorps
pn St. Hubertus deel aan een
ptcours in Bedburg-Kastor.
_F jawelhoor. te midden van 30
Würurrenten behaalde hel
rtps het hoogste aantal pun-
Fj. Neem daarbij de eerste
Wijs »a?i tamboer-majoor May
Pjomas en het hoeft geenbetoog
ft het talrijke publiek na af-
PP een toegift afdwong. Maar
rbnenkort gaat de schutterij
per naar Duitsland. Nu op
ftiiiodiging van de gastvereni-
thg in Betzdorf. Daar wordt
W_*h 13 tot 15 september het
WQ-rlijkse 'Schützenfest' opge-
Tjsterd. St. Hubertus zal er
Wfst drie verblijven. En alsof
pt niet genoeg is. Het 'Altes
putschmeister Schützenkorps
P* Wenen heeft de schutterij
Pjfc uitgenodigd ter gelegen-
Fjd uati het 90-jarig bestaans-
F*st. Maar dat bezoek vindt
EN plaats in september 1987.
P 8 schutters uit Schaesberg
FjGat dan een bijzonder aange-
j^dtn 'uitje' van zes dagen
P^ar Wenen te wachten. Toch
r*l aardig, lijkt ons.

Space
è.Scheldend en tierend kwam
''J gisteroc/ite?id de redactie

tPgestevend. onze man van Pa-
F^ig. Het mooie weer van de
\PQelopen week had hem het

JU 'S uitgelokt. Zondag nam hij
Ai kroost op sleeptouw en
Wit op het station een gezins-
*Q-art richting Utrecht. In de

had hij gelezen dat
ÜQar een boeiende tentootistel-
J-JIQ. over ruimtevaart, met de
}lel Space '86. werd gehouden.
°°veudien was er een 'Satur-

" op ware grote tegen
"e Domtoren geplaatst. Dat
to'tóe hij wel eens zien. ..Dat

werkelijk puur bedrog".
?<iold hij. In de Jaarbeurshal

■fe^Q hij bijna alleenmaar wat
v}p's te zien. Jk had op zijn

gehoopt dat ik ook eens
ei echt ruimtepak mocht aan-■ Jekken of dat ik eens door een

ruimte mocht zwe-
?e>'. Allemaal niets." En die 'ra-
ie( dan, vroegen we belangstel-e"d. .Niets anders dan een

hard-board
P'aat van 113 meter hoog. Een
1 andere amateur had daar

opgeschilderd dat op een
""Qfcet moest lijken", zei de Pale-

teleurgesteld. Had hij
beter de nieuwsmedia

Roeten volgen, dan wist hij dal
j 9ee?i echte 'raket' zou staan.

""i liet vervolg ga ik wandelen
(P de Brunssummerheide",
Tieste hij. „dat is toch wel een
'u/c goedkoper."

Stage
? De Duitser W. meldde 2tcftn dezer dagen'aan de grens-
P°st in Vaals met de medede-
,"'9 dat hij gesignaleerd moest
'Aan in het opsporingsregister.
jIJ 'tad, zo liet hij weten, niet
geageerd op een verzoek tot
Slikking naar aanleiding van
Let feit dat hij zijn autofoutiefQ-d geparkeerd. De door de
Q-ntonrechter opgelegde boete
jas inmiddels opgelopen tot
i st*9 gulden. Vanzelfsprekend
rcicht de betrokken ambtenaar

,Q-n de grens de Duitser op de
°°9te van al zijn rechten,
Aar dat maakte blijkbaar

indruk op de man. Ster-
'fi hij Het meteen weten dat hij

Vervangende straf, twee da-
jjeTl riec/Ue?iis, wilde onder-
?aa?i. mj werd op zijn wenken
e«iend e?i direct in een van de

"» van de Vaalser brigade
V^Qesloten.
Stage(2)
>[ jIJ volbracht de hem opge-■9de penitentie zonder morren,
!„'üar verklaarde aan het eind
■"n het karwei dat het, afge-. en van de eerste vier uur, toch«een pretje was geweest 48 uur■ c '(ter een stalen deur opgeslo-
An te zitten. Hij zou zich voort-;. ttn wel hoeden enig strafbaar, u te begaan dat hem achter de
'u. es zou kunnen brengen.

, ttarom hij dan niet gewoon
?

'e zestig gulden had betaald.
k° werd hem gevraagd. Wat
f

cc;; -) £)e jOU geman studeerde,ec'uen en fiac} de gelegen-
eid aangegrepen om enige cel-

baring op te doen. .Als een°°rt stage-periode, maar die is
A[ tegengevallen", aldus de
jpitser. Het zit er wel in date?e toekomstige advocaat een

le pleiter zal worden voor
cliënten. Hij weet sinds°rt immers wat verlies vanDrijheid betekent .'

HEERLEN - AI jarenlang kla-
gen de bewoners van de Schaes-
bergerweg in Heerlen over de
overlast, die de auto's op de
drukke weg voor hun deur ver-
oorzaken. Lawaai- en stank-
overlast en de onveiligheid zijn
hun grootste grieven. Deze
week hadden ze daarvan voor
één dag afwillen zijn.

In het kader van een landelijke
actie georganiseerd door de ac-
tiegroep 'Stop de Kindermoord'
hadden de bewoners de drukke
Schaesbergweg woensdag voor
auto's willen afsluiten. Onder het
motto 364 dagen een racebaan;
één dag een woonstraat' deden
ze een desbetreffend verzoek aan
het college van B en W. Hoewel
het college begrip heeft voor de
problemen van de bewoners wil
het dit verzoek niet toestaan. Er
bleek geen geschikte alternatie-
ve route te vinden te zijn.

Schaesbergerweg
niel voor één

dag afgesloten

Schoolbestuur neemt initiatief
Nieuwe speeltuin

in Bingelrade
De 'Mijnbuurt' is gebouwd op de
plaats waar ooit de 0.N.2 stond.
Toen op 1 juni 1971 definitief de
poorten dicht gingen, werd het

Zo zijn onder meer te zien: boor-
hamers, afbouwhamers, stijlen
olielampen, carbidlampen. Ab-
solute toppers vormen de echte

Voorts is er beide dagen een
'koempeltreffen'. Zaterdag van
10 tot 13 uur komen de oud-OV-
S'ers bij elkaar, terwijl zich
zondag van 10 tot 13 uur de
'meesters', 'hujjere', 'sjutelbaze'
en 'sjtiegere' treffen.

heel wordt aangekleed door een
verlichting en een Heerlens tuin-
centrum.

smalspoor-mijnfiets en het origi-
nele uithangaffiche van de Con-
cessie-aanvraag en -verlening
van de mijn Carl, later de 0.N.2.
Verder is er nog de film 'Het
werk aan het kolenfront' te zien,
documentatie en foto's en een
grote collectie fossielen. Het ge-

LANDGRAAF - In het wijkcen-
trum 't Eikske aan de Strijtha-
gerweg in Schaesberg wordt ko-
mend weekeinde een unieke
mijntentoonstelling gehouden.
De organiserende wijkvereni-
ging 'Mijnbuurt' zorgt voor een
bijna volledig overzicht van
materialen en gereerdschap-
pen, waarmee op de Oranje Nas-
sau 2 werd gewerkt. Aan de ex-
positie wordt meegewerkt door
het Mijnmuseum Rolduc, Geo-
logisch Bureau Heerlen en en-
kele particuliere verzamelaars.

Unieke expositie
over mijnverleden

Buurtvereniging roept herinnering aan O.N. 2 op voormalige mijnterrein bouwrijp
gemaakt voor woningen, wegen,
de Autokino en de draf- en ren-
baan. Een oud schachtwiel als
monument herinnert aan het
mijnverleden. De wijkvereni-
ging wil daar echter met een
goed opgezette mijntentoonstel-
ling aan bijdragen. De openings-
tijden zijn zaterdag 31 mei van 10
tot 22 uur en zondag 1 junivan 10
tot 19 uur.

Nieuw geding rond aanleg woonwagenkampje Nuth

plekke, direct nabij de St. Jozef-
school aan de Dorpsstraat, laten
vallen. „Dan zou het speelter-
rein niet alleen door de kinde--
ren uit de buurt, maar ook tij-
dens de schoolpauzes gebruikt
kunnen worden", zo stelt de
stichting in de brief aan het col-
lege.

OVERIGENS voorziet het 'herin-
richtingsplan' voor dit gebied in
Bingelrade naast een markt- en
kennisterrein en een parkeer-
gelegenheid al in de aanleg van
een speelgelegenheid. Gedepu-
teerde Staten heeft inmiddels
fiat verleend aan de aankoop en
sloop van de panden Dorps-
straat 102 tot en met 106 die
voor de nieuwe plannen zullen
moeten wijken. Het is de bedoe-
ling dat de slopers nog voor de
zomer aan de slag gaan. Over de
definitieve invulling van het
nieuwe terrein, moet de ge-
meenteraad zich nog uitspre-
ken.

BINGELRADE - De Stichting
Katholiek Onderwijs Bingel-
rade heeft de gemeente per
brief verzocht een onderzoek
te starten naar de haalbaar-
heid van een speeltuin in het
centrum van de dorpskern.
Enige tijd geleden zette de ge-
meenteraad al vijfduizend gul-
den voor dit doel opzij, waar-
bij de voorwaarde werd ge-
steld dat het initiatief om tot
derealisatie hiervan te komen
uit de bevolking zou moeten
komen. Nu de onderwijsstich-
ting meldt dat een initiatief-
groep bereid is de speeltuin op
te zetten en 'in leven' te hou-
den, heeft het college toege-
zegd het plan in de ontwikke-
ling van het nieuwe marktter-
rein in Bingelrade mee te zul-
len nemen.

PACHTER WIL GROND
NOG NIET AFSTAM

het betreffende weiland van
de gemeente. Nuth heeft de
pachtovereenkomst per 15
mei opgezegd.

NUTH - Via een kort geding
tegen de gemeente Nuth wil
transportbedrijfeigenaar Nie
Brassé uit die plaats voorko-
men dat een stuk grond aan
de Eykenderweg gebruikt zal
worden voor de aanleg van
een subkampje voor zes
woonwagens. Brassé pacht

Het kort geding spitst zich toe op de
vraag of de gemeente het recht heeft
de pachtovereenkomst, die officieel
doorloopt tot 1 januari 1988, tussen-
tijds op te zeggen. De gemeente zegt
van wel, Brassé zegt van niet. Hij
heeft een advocaat in de arm geno-
men, die zijn belangen behartigt.
Zelf zwijgt Brassé in alle talen.EXTRA GELD

BESTRIJDING
DRUGSHANDEL

Zijn advocaat H. Stevelmans uit
Nuth zegt dat de gemeente geen
been heeft om op te staan: „Uit het
contract blijkt niet dat de gemeente
het contract tussentijds kan beëin-
digen. De overeenkomst is daarover
bijzonder duidelijk en maar voor
één uitleg vatbaar. Eventuele pach-
tontbinding zou betekenen dat de
gemeente Nuth haar verplichtingen
niet nakomt."

HEERLEN - De bestrijding van de
drugshandel in Heerlen wordt
geïntensiveerd. Bovenop het geld
wat de politie nu hieraan kan uit-
geven, heeft de gemeente nog eens
3335.000 gulden voor dit doel be-
schikbaar gesteld. Het geld komt
uit een extra bedrag, de zogeheten
investeringsimpuls, dat het Rijk
onlangs aan Heerlen ter beschik-
king heeft gesteld.

Het stuk grond is ongeveer 4000
vierkante meter groot. De gemeente
wil de helft daarvan gebruiken voor
de aanleg van het woonwagen-
kampje.

Volgens de gemeentelijke woord-
voerder zullen de 25.000 gulden
vooral worden besteed aan het uit-
betalen van overuren. Van het Rijk
mag de politie nog maar weinig
overuren uitbetalen. Extra werk
moet in extra vrije tijd worden uit-
betaald. Forse geldboete raakte

verdachte totaal niet

„STUUR MAAR DOOR NAAR MIJN CURATOR”

Nuth wilde eigenlijk geen kampje
aan de Eykenderweg, maar zag veel
meer in een lokatie aan de Slag-
boomsweg. GS konden daar niet
mee instemmen en beslisten dat het
kamp aan de Eykenderweg moet
komen. Daarop diende de gemeente
een schorsingsverzoek in bij de af-
deling Rechtspraak van de Raad
van State.Het vergaren van bewijzen tegen

drugdealers kost veel speurwerk en
dus veel tijd. In de laatste grootste
slag van de Heerlense politie tegen
de drugshandel de zogeheten Toko-
/Bazar-zaak zitten bijvoorbeeld hon-
derden uren speurwerk. Als dat al-
lemaal in vrije tijd moet worden ge-
compenseerd, blijft er geen man-
kracht meer over om veel nieuwe
zaken aan te pakken.

Dit orgaan wees dit schorsingsver-
zoek op 20 december vorig jaar
echter af, zodat de gemeente geen
andere keus blijft dan het sub-
kamp aan de Slagboomweg te ver-
plaatsen naar de Eykenderweg.
Om dat te bewerkstelligen moet de
pachtovereenkomst met Brassé
worden stopgezet.

Geen keus

Wethouders op de tandem

......Daartegen nu verzet Brassé zich,
die op het weiland een aantal
koeien houdt, via het kort geding,
dat morgen in Maastricht dient.

Met het verschaffen van extra gel-
den voor de bestrijding van de cri-
minaliteit lossen de coalitiepartij-
en verkiezingsbeloftes in. Beide
partijen hebben de kiezers beloofd
de bestrijding van de criminaliteit
te zullen intensiveren.

HEERLEN -Een wat zeldzame
situatie deed zich gisterenvoor
het Heerlense kantongerecht
voor, waar eigenaresse C. P.

een onlangs failliet ver-
klaard transportbedrijf te-
recht stond. De 750 gulden boe-
te die kantonrechter mr. Van
Oppen de vrouw oplegde om-
dat een van haar vrachtwa-

gens, toen het bedrijf nog flo-
reerde, niet tijdig gekeurd was,
kon haar zodoende ook niet
echt raken. „Stuur maar door
naar de curator", zo luidde
haar commentaar. Ook officier
van Justitie mr. Oosterhof stel-
de dat het Openbaar Ministerie
waarschijnlijk maar enkele
procenten van de boete op tafel
zou krijgen. „Desondanks wil
ik, met het oog op de rechtsge-
lijkheid, wel de gebruikelijke
boete opgelegd zien", aldus de
officier.

Burgemeester deed mededelingop einde raadsvergadering

Voerendaal veirast
door komst Tamils

Afsluiting Hereweg
leidt tot problemen

Wijkraad: 'Situatie in Gatestraat levensgevaarlijk

LANDGRAAF - Door de tijdelijke
afsluiting van de Hereweg in Nieu-
wenhagen zijn de laatste dagen
grote verkeersproblemen gerezen
in Nieuwenhagen-Zuid. De wijk-
raad heeft de gemeente al een brief

geschreven met het verzoek om tij-
delijk een stopverbod te maken in
de Gatestraat. De buurtbewoners
spreken met name in deze straat
over een 'levensgevaarlijke ver-
keerssituatie.

Het college bleek echter weinig
zeggingskracht in de toewij-
zingsprocedure te hebben ge-
had. Gistermorgen vond er over-
leg plaats tussen b en w en het
ministerie van WVC, waarin het
college slechts één ding kon
doen: instemmen met de toewij-
zing van woonruimte op Helle-
broek.

Ronduit duidelijk was de stel-
ling van PvdA-raadslid C. Ars:
„Het doet de Partij van de Arbeid
genoegen te horen dat deze men-
sen menswaardige huisvesting
gegeven wordt."

De Hereweg geldtals een belangrij-
ke doorgaande weg voor het ver-
keer tussen Übach over Worms en
Schaesberg. Omdat het aantal
auto's in de Gatestraat sterk is toe-
genomen, leidt het parkeren en
stoppen tot gevaarlijke situaties.
Bovendien klaagt de wijkraad er-
over dat te weinig en te kleine waar-
schuwingsborden zijn geplaats, die
het verkeer erop moeten wijzen dat
de situatie gewijzigd is. De meeste
auto's naderen vanaf kruispunt De
Streep de Hereweg. Op dat kruis-
punt worden de automobilisten
slechts vaag geïnformeerd over de
afsluiting. Daardoor ontstaan er ook
problemen in de Graafstraat, waar
ze plotseling linksaf moeten slaan.
Deze woonstraat is niet berekend
op het doorgaande verkeer.

Volgens de vrouw gold binnen
haar bedrijf de afspraak dat de
chauffeurs zelf verantwoorde-
lijk waren voor het onderhoud
van de vrachtwagens. „Ik had
geen tijd om me ook daar nog
eens mee te bemoeien". Mr.
Oosterhof stelde dat een derge-
lijke mondelinge overeenkomst
geen afbreuk deed aan de wette-
lijke aansprakelijkheid van de
eigenaresse van het bedrijf.
„Vrachtwagens moeten ieder
jaar worden gekeurd en zijn
daardoor altijd een dag 'buiten
dienst. Gemiddeld kost dat een
transportbedrijf zon 750 gul-
den. Om het 'vergeten' van de
keuring niet al te verleidelijk te
maken, wordt bij overtreding de
boete daaraan gelijk gesteld", al-
dus de officier.

VOERENDAAL - De gemeente-
raad van Voerendaal heeft gis-
teren verdeeld gereageerd op de
mededeling van burgemeester
Strous dat in de loop van deze
week een vijftigtal Tamils in
Voerendaal gehuisvest wordt.
De burgemeester kwam op het
einde van de raadsvergadering
met deze niet op de raadsagen-
da staande mededeling, waarop
door verschillende raadsleden
verrast en zelfs met enig onge-
noegen werd gereageerd. De Ta-
mils worden ondergebracht in
vakantie-bungalows op cam-
ping Hellebroek op de grens
tussen Voerendaal en Valken-
burg. „Zoals het er nu naar uit-
ziet verblijven de Tamils maxi-
maal twee jaar in Voerendaal",
aldus Strous.

Raadslid A. Mertens van Alge-
meen Gemeenschapsbelang zei
dat in het recente verleden het
optreden van Tamils in deze re-
gio tot de nodige opschudding
heeft geleid. VVD-raadslid
G. Voogt zei er moeite mee te
hebben dat het college de raad
voor een voldongen feit plaatste.

„Inderdaad verdient de hele situa-
tie geen schoonheidsprijs. Maar de
zaak moet ook weer niet gedrama-
tiseerd worden. De maatregelen
gelden slechts voor twee weken,
waarvan een week alom is. Dat het
verkeer in deGatestraat zou toene-
men, was te voorzien. Door de ge-
parkeerde auto's moet men echter
gaan sla-ommen. Over een week is
het allemaal voorbij", aldus de
zegsman van de gemeente. De He-
reweg is afgesloten, omdat mo-
menteel de ontsluitingsweg voor
het middengebied tussen de Kamp-
straat en Hereweg wordt aange-
legd.

Dat de vrouw in een faillisse-
ment verwikkeld is en de boete
zodoende nauwelijks effect
heeft, achtte de officier niet
van belang voor de hoogte
daarvan. „We zullen deze vor-
dering naar de curator sturen
en dan zal er waarschijnlijk
nog een klein percentage van
uitbetaald worden. Gezien de
omstandigheden liet hij bij zijn
eis de gebruikelijke vervan-
gende hechtenis achterwege.
Kantonrechter mr. Van Oppen
oordeelde conform.

#De automobilisten worden
plotseling geconfronteerd met
de afsluiting van de Hereweg.

Het ministerie heeft een con-
tract afgesloten met de eige-
naar van de bungalows. Voorlo-
pig zullen veertien huisjes voor
het onderdak van de Tamils ge-
reserveerd worden. Per huisje
kunnen vier Tamils gehuisvest
worden. Verder bestaat er een
optie voor nog eens twaalf an-
dere huisjes.

" Pagina 11: Hoensbroekse Ta-
mils naar andere centra
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	Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het metaal aluminium voor het eerst in de industrie werd toegepast. Dat werd gisteren door de stichting Aluminium Centrum Nederland gevierd in de RAI in Amsterdam. Staatsecretaris Brokx reikte daar de Aluminium Award uit, een onderscheiding voor een bijzondere toepassing van dit lichtmetaal. Winnaar werd architect Paul Saarien uit Budel voor zijn ontwerp voor een woning uit aluminium. Maar ttoordat Brokx deze prijs kon uitreiken moest hij eerst de kaarsjes van een met veel aluminium opgesierde taart uitblazen, waarbij hij assistentie kreeg van twee in dun aluminiuum geklede meisjes.


