
cooters

aam
Ijjn verontrust telefoontje
*Je gisteren de redaktie.f* Leunissen uit Amsten-
ür°eg zich af of Gulpen

°fdc burgemeester al ver-

*"*" Wat is het geval? Bij
**9omlegging in de kern

staat een bord dat
TBOebruiker vertelt dat de
7*-toeg is afgesloten voor
grkeer. ,JSchande", vindtj*r Leunissen, „want het
■5 burgemeester is vergeten

taam is niet correct ge-
Zijn ze in Gulpen

dat een
(^ van Amstenrade ditc°nstateren...

Zoals die plannen er nu uit-
zien, zullen vliegtuigen tij-
dens het opstijgen en/of
dalen over het terrein van
de kliniek heen vliegen.
Daarbij wordt geluidsover-
last veroorzaakt. De Lucas-
kliniek vreest voor de ge-
volgen daarvan en heeft
daarom, als één van de zeer
velen, bezwaar aangete-
kend bij Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg tegen de
aanleg van de nieuwe baan
bij vliegveld Zuid-Limburg
in Beek.

HEERLEN - De nationale-
en internationale reputatie
van de Lucaskliniek voor
Revalidatie in Hoensbroek
wordt aangetast als de plan-
nen voor de Oost-westbaan
worden uitgevoerd.

De therapie die de revalidatiepa-
tienten krijgen, bestaat namelijk
voor een gedeelte ook uit rustpau-
zes, waarbij concentratie en rust
van cruciaal belang zijn. „Onnatuur-
lijke geluiden als die van opstijgen-
devliegtuigen kunnen de fysieke en
mentale belastbaarheid van patiën-
ten beperken," stelt de directie van
de Lucaskliniek vast.

L Uitstapjes gingen onder
[ T^chting Vlissingen en Ar-t "Q- onenigheid binnen de
at£ber de bijdrage van de
IF^ssagier tijdens een club-jï"loest Hodiamont aftredenVoorzitter. Zijn lidinaat-
fcj hij ook opgezegd,

lip contributie betalen voor
verenigingen wordt te

|( "Want een nieuwe club
er", aldus Hodiamont.

*' je voor: iemand richt\^Teniging op, stopt alle
Hartjes in de organisatie

'tj* club en wordt daarna
e leden weggestemd als

t Jtter. Dat overkwam deJlodiamont uit Kerkrade.
5 tioee jaar geledenriep hij
Orriscootervereniging Heu-

t
d in het leven. Vooralpensen 'met een smalle

Behalve patiënten, zijn er ook cur-
sisten die intern verblijven tijdens
hun opleiding. In het bezwaar-
schrift wordt gezegd dat de kans op
welslagen van de studie van cursis-
ten afneemt door geluidsoverlast. Opening 'spine' laat

skateboardfans koud
werd doorgeknipt. „Ik had veel
meer belangstelling van de ska-
teboard-jongens verwacht",,
merkte de Heerlense wethouder
op. „Het is toch best iets feest-
elijks. De gemeente heeft 25 mil-
le ter beschikking gesteld voor
die skateboard-speelvoorziening.

Alles is ondanks wat tegenslagen
(op de Heerlerbaan was de 'spi-
ne' niet welkom red.) snel gerea-'
liseerd."

Volgens 'semi-prof skateboar-
der Dirk Winkelman, speciaal uit
Rotterdam gekomen om een

HEERLEN - Veel te juichen
viel er gistervond niet bij de ope-
ning van de 'spine' nabij sport-
hal Kaldeborn in Heerlen. Wel-
geteld drie jongens waren spon-
taan met hun 'plankjes' naar de
officiële ingebruikname van het
25.000 gulden kostende speeltoe-
stel voor skateboard-beoefening
gekomen.

Wethouder Jo Evers en de mede-
werkers van deafdeling Sport en
Recreatie keken dan ook beteu-
terd om zich heen toen het lint
bij de gekoppelde 'mini-ramps'

Inbraak in
drogisterij

snel opgelost
LANDGRAAF - Twee inwoners
van Landgraaf werden woensdag-
nacht om 01.00 uur, kort nadat zij
een inbraak hadden gepleegd in een
drogisterij in Landgraaf, door de
politie aangehouden. Op het mo-
ment van de aanhouding had het<
tweetal nog een grote hoeveelheid'
gestolen rookwaren bij zich.
Uit nader onderzoek is gebleken dat;
de twee verdachten meerdere inbra-i
ken hebben gepleegd. In verband;
met deze strafbare feiten werd gis-
teren ook een 17-jarig meisje uit;
Landgraaf aangehouden. Het drie-;
tal zit nog ingesloten op het politiek
bureau en wordt binnenkort voor-;
geleid aan de officier van justitie in;
Maastricht.

schitterende demonstratie te ge-
ven, loopt Heerlen voorop met
deze 'spine'. „Bij mijn weten zijn
in heel Nederland amper tien
skateboard-banen aangelegd.
Heerlen heeft rap gereageerd. En
het is een hele snelle dubbele
mini-ramp."

Indien het 'project Kaldeborn'
slaagt, komt er ook in de wijk
Vrieheide een skateboard-toe-
stel. Evers kijkend in derichting
van het reeds op drie plaatsen
vernielde hekwerk: „Het ligt
uiteraard aan de zelfdiscipline
van de baangebruikers..."

Isolatie
Rijksoverheid en provincie hebben
een omvangrijk isolatieprogramma
opgezet waar zon 200 miljoen gul-
den voor beschikbaar is. Ook de
Lucaskliniek kan uit het isolatie-
fonds putten. Of die isolatie een
oplossing zal zijn is nog maar de
vraag volgens het bestuur van de
stichting. Immers, isolatie doet af-
breuk aan de noodzakelijke ventila-
tie en weert bovendien omgevings-
geluiden die rustgevend kunnen
werken. Directeur J. Castelein ver-
gelijkt de isolatie plannen met 'een
pleister op een wond, die groter is
dan de pleister.

ty* horige week gehouden
ij £est van kruisboogschut-

Hubertus Bocholtzer-
l ls. mits de getallen juist
jleen 'super/eest' geworden.

’ '5.000 mensen bezochten
iijjstpaviljoen aan de Bane-
U^eg. De optocht werd
i^1 door zon 20.000 men-
lf van het gratis taxiver-L Raakten 5000 personen
IÓ L*- Het treintje bracht

lndere?t van en naar het
tt^Jrein en werden allemaal
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\r -"00 pilsjes. Alvast
kt; °P het volgende eeuw-l*2o9l.

perfeest

Meezenbroek krijgt
infocentrum ouderen

Opvang
Zeer veel nadruk ligt ook bij het
probleem dat de grootste prioriteit
geniet: de dak- en thuisloosheid. De
omvang daarvan bleek vorig jaar
groter te zijn dan verwacht. Heerlen
heeft aleen Slaaphuis en treft voor-
bereidingen voor een Inloophuis.

Sociale Vernieuwing in Heerlen komt op gang

Inbrekers en
heler gepakt

LANDGRAAF - De politie heeft
drie inwoners van Landgraaf aange-
houden, die onlangs waren betrok-
ken bij de diefstal van een aanhang-
wagen en gereedschap uit een loods
in Nieuwenhagen plus heling van
de goederen.
De inbraak werd gepleegd door
twee mannen (30 en 33 jaar oud). Zij
verkochten de gestolen goederen
aan een heler, een 38-jarige Land-
gravenaar. De politie vond bij de
heler het grootste gedeelte van de
buit terug. De drie verdachten zul-
lenzich te zijner tijd voor de rechter
moeten verantwoorden.

mensen hebben op deze manier al
werk gekregen, dat moeten er aan
het eind van dit jaar in Heerlen 122
zijn.

Maar isolatiekosten beperken zich
niet tot de huidige kliniek. De Lu-
caskliniek wil het complex name-
lijk uitbreiden en dat betekent dat
nieuw te bouwen gedeelten ook ge-
ïsoleerd moeten worden. De kosten
daarvan zijn voor rekening van de
Lucasstichting. En behalve dat wil
de Lucas ook nog uitbreiden met
een zogenoemd 'revalidatiepark',
dat moet een bundeling van instel-
lingen en bedryfjes op het gebied
van revalidatie worden. Aanleg van
de Oost-westbaan maken deze plan-
nen tot een utopie, zo staat in het
bezwaarschrift.

Aangezien het probleem regionaal
is, zijn ook de omringende gemeen-
ten en de provincie bereid om mee
te werken. De bedoeling is om te
komen tot een breed scala aan op-
vanggelegenheden, variërend van
begeleid wonen tot het Slaaphuis,
om de diverse soorten dak- en
thuislozen de juiste hulp te kunnen
bieden.

\^ ens de wereldkampioen-
\Peri voor honden in Dort-
\ x̂>erd de driejarige hond
\l^Q-n mevrouw Eysinga uitSorlÜereic"camP*oen in z'Jn% .le- Torn is een west-Sibe-
Snrt ika-hond- Hii werd uit
\ü geïmporteerd. In Ne-
H(w zVn volgens de trotse

11 de/s Vau Torn slechts vierh ecjjbonden aanwezig. Het
'M$ . e Pool/ionden die voor-%iqre,kkers van de arreslee
? pfl^7l-- De juryvond Torn
\lJlchtiae hond waarbij

°&u u\tstekende loopmoto-

Hond

Van onze verslaggever
HEERLEN - In de Heerlense wijk
Meezenbroek komt waarschijnlijk
een infocentrum, waar ouderen met
hun vragen en opmerkingen naar-
toe kunnen. Het project moet ver-
volgens ook in andere wrjken toege-
past worden. Het Expertisecentrum
Ouderen wordt daarom gevraagd te
bekijken hoe dit het beste gedaan
kan worden.

De provincie zal met de gemeente
Heerlen proberen om de achter-
stand aan ouderenvoorzieningen in
Heerlen op te heffen. Via dé Senio-
renraad, de Federatie Welzijnswerk
Ouderen en tehuizen wordt ge-
tracht om de wensen van de oude-
ren in beeld te brengen en daar een
oplossing voor aan te dragen. Daar-
by moeten de ouderen zelf een be-
palende stem hebben, zo luidt het

uitgangspunt.
Het ouderenproject maakt deel uit
van de Sociale Vernieuwing, die in
Heerlen enige tijd geleden officieel
van start is gegaan. Het is de bedoe-
ling dat de gemeente niet langer de
bewoners oplegt wat zij denkt dat
goed is, maar dat de burgers juist de
kans krijgen om hun eigen ideeën
uitgevoerd te krijgen. Dat betekent
voor de gemeente soms een stapje
terug.

Schoolverlaten
In de proefwijk Zeswegen hebben
de bewoners inmiddels al een stich-
ting Wijkbeheer gevormd. Ook zyn
concrete projecten als een speel-
tuin, 30 km-zone, en spel-o-theek in
voorbereiding. In de wijk Vrieheide
presenteren de bewoners vandaag

hun plannen.
Een ander project van Sociale Ver-'
nieuwing probeert het vroegtijdig
schoolverlaten aan te pakken. Het
Arbeidsbureau en de gemeente
hebben hiervoor het Instituut Mens
en Arbeid benaderd. Leerlingen die
dreigen af te vallen, worden bena-
derd. In overleg wordt bekeken hoe
zij hun toekomst het best kunnen
invullen. Zij worden intensief bege-
leid bij hun scholing en tot en met
hun intreden in de arbeidsmarkt.

Voor mensen die langer werkloos
zijn, zijn de banenpools opgericht.

Ook deze mensen worden benaderd
voor een gesprek. Voor hen die daar
geinteresseerd in zijn, worden extra
banen gecreëerd bij de overheid en
gesubsidieerde instellingen. Elf

Wandelaars

Hond(2)
Jl/ y^fio-rige sky-terrier We-
Nl n Moniek Janssen uit
A>Jtal de show tijdens WK
% „Wesley was de*Jy> n alle aanwezige ter-
Tkts?} trotse Moniek. Sky-
-3 JjL komen oorspronkelijk
X^ eiland Sky nabij de He-

ffoniek fokt ze nu zelf.
C^de Cr Van WesleV- met de
£i r.e roepnaam Toto,H%«c j!Jdens dezelfde kam-
l,"e c aPpen 'weltmeisterin'
$ t>r9orie jeugd-teefjes. De

es Wesley voor zijn
jjjiitsi £dtge raskwaliteit enK kende bewegingsmoto-

Drugs verstopt
in bankstel

BRUNSSUM - Een 32-jarige
Brunssummer is door de poli-
tie aangehouden en in verzeke-
ring gesteld. Hij wordt ver-
dacht van handel in verdoven-
de middelen.
De politie van Brunssum door-
zocht de woning van de man
aan de Wijenweg op de aanwe-
zigheid van een pistool met
munitie. Het wapen werd niet
aangetroffen. Wel vond de poli-
tie acht gram heroïne in de
bekleding van het bankstel. De
drugs vertegenwoordigen een
waarde van ongeveer duizend
gulden.

In deze operatie gaat waarschijnlijk
ook rustoord St. Jozef een rol spe-
len. Een deel van de subsidie ver-
dwijnt, waardoor een tekort ont-
staat. De provincie wil St. Jozef in
de planning van AWBZ-voorzienin-
gen (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten) opnemen. Dat bete-
kent dat de bewoners aan een aan-
tal eisen zullen moeten voldoen.
Voor het geval niet iedereen binnen
die regeltjes valt, wordt opvang ge-
zocht bij een van de andere instan-
ties.

Door bezuinigingen is de Lucaskli-
niek jaren geledenal begonnen met
een beroep te doen op particuliere
bedrijven. Die toeleveringsbedrij-
ven hebben op hun beurt behoefte
aan een betere ligging - dichtbij de
Lucasstichting. „Veel van die be-
drijven zitten nu te krap in hun
vestje, maar dat verandert als ze
zich dichter bij onze patiënten en
bij ons onderzoekscentrum vesti-
gen," aldus Castelein. De Lucas-
stichting heeft inmiddels een ver-
zoek voor het verlenen van mede-
werking aan het revalidatiepark
ingediend bij de gemeente Heerlen.
Daar is echter door de gemeente
nog niet officieel op gereageerd.

Stichting wil Bingelrade
op ANWB-borden plaatsen

Om de bezoekers enigszins tege-
moet te komen, plaatste de stich-
ting vlak voor en tijdens de hof-
feesten zelfgemaakte borden in
de berm. „Na de feesten werden
die pardoes weer weggehaald,"
vertelt Heunen. „Logisch, want
je mag natuurlijk niet zomaar
zelf borden langs de weg plaat-
sen, maar jammer is het wel. In
mijn werkkring merk ik vaak dat
collega's de weg naar Bingelrade
alleen met een goede uitleg van
mij kunnen vinden. Daarom lijkt
het ons als stichting een prima
idee om op de plaatsen waar
vroeger Brunssum vermeld
stond, nu Bingelrade te zetten."

Burgemeester en wethouders
hebben nog niet op het voorstel
gereageerd.

Van onze verslaggeefster

BINGELRADE - De Stichting
Hoffeesten Bingelrade wil dat de
bewegwijzering naar Bingelrade
verbeterd wordt. Volgens de
stichtingkan op drieANWB-bor-
den langs de weg Sittard-Heer-
len de plaatsnaam aangegeven
worden, omdat door de nieuwe
SW-23 de naam Brunssum is af-
geplakt. In een brief aan B en W
van Onderbanken vragen ze om

gemeentelijke steun voor het
plan.

Voorzitter L. Heunen wil de be-
wegwijzering het liefst nog vóór
de komende hoffeesten (22 t/m
26 augustus) rond hebben. „In
het verleden hebben orkesten en
bezoekers veel problemen gehad
om de hoffeesten te vinden, om-
dat de naam Bingelrade nauwe-
lijks langs de weg vermeld
wordt," meent hy. „Maar al te

vaak reden ze door en kwamen
in Hoensbroek terecht. Navraag
leerde ons, dat op de ANWB-bor-
den hooguit vier plaatsnamen
mogen staan. Er moest daarom
een keuze worden gemaakt.
Brunssum en Schinveid werden
vermeld omdat het grote plaat-
sen zijn, Jabeek omdat het een
grensovergang is en Doenrade
omdat het de eerste afslag er-
heen betreft. Bingelrade viel bui-
ten de boot."

Wr ~ \Vchon, Leo van de
£%n 2den UH Simpelveld),
Z* ( ui ,akker en Jan Savel-
Ase" Gulpen) hebben on-
l^ 9ei Prima sportieve pres-
S aa„ 6rd- Het viertal namify J 1de monster-wandel-
V^ tr!}js"Tubi2e- In vier
lV J^d voltooiden zij de
6N ?„7ndeirace over een af-%*u n 275 kilometer. NostlOTls.

Man mishandelde
zijn vrouw met
stuk tuinslang
Van onze

verslaggeefster
SITTARD - Voor
het mishandelenvan
zijn vrouw met een
stuk plastic tuin-
slang is een Heerle-
naar gisteren in Sit-
tard door politie-
rechter mr J. Wijnen
veroordeeld tot een
geldboete van 175
gulden.
De man is volgens

zijn raadsman sinds
zyn ontslag bij Vol-
vo in 1981 in een ern-
stige depressie ge-
raakt. Hij heeft re-
gelmatig last van
hysterische aanval-
len en slaat dan zijn
vrouw.
Officier van justitie
mr K. Janssen be-
greep dat de ver-
dachte in zulke si-
tuaties niet helemaal

zichzelf is, maar zij
wilde toch perk en
paal aan het gedrag
van de man stellen.
„Ongeacht de om-
standigheden moet
hij van zijn vrouw af-
blijven. Hij moet
merken dat zulke
dingen niet kun-
nen", aldus de offi-
cier. Zij eiste een
boetevan 175 gulden
en een week voor-
waardelijke gevan-
genisstraf.
Politierechter mr J.
Wijnen liet in zijn
vonnis de gevange-
nisstraf achterwege.
„Maar als het nog
een keer gebeurt,
zwaait de gevange-
nisdeur open", dreig-
de de rechter.
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" 'Semi-prof skateboard-beoefenaar Dirk Winkelman suist over de supersnelle 'spine', die door wethouder Jo Evers offcieel
Wordt geopend. ■ Foto: CHRISTA HALBESMA

Hoensbroekse stichting dient bezwaarschrijt in bij GS

'Oost-westbaan bedreigt
reputatie Lucaskliniek'

VVV-kantoor in
stationsgebouw
van Voerendaal
VOERENDAAL -De VW afde-
ling Voerendaal gaat een ruimte
huren in het NS-stationsge-
bouw. Met de „Nederlandse
Spoorwegen is overeengekomen
dat de VVV een kantoor krijgt
tegen de symbolische huurprijs
van één gulden per jaar.
Op dit moment is het toeristen-
bureau gevestigd in een particu-

liere woning. Om de ruimte in
het NS-pand te verbouwen tot
VW-kantoor is 35.200 gulden
nodig. De gemeente Voerendaal
gaat hieraan een bedrage leve-
ren.

De VW krijgt jaarlijks een ge-
meentesubsidie van maximaal
tweeduizend gulden. B en W van
Voerendaal hebben de commis-
sie burgerzaken geadviseerd
daarbij ook jaarlijks een kwart
van de toeristenbelasting ter be-
schikking te stellen. Voor 1991
wordt deze bijdrage beraamd op
3.750 gulden.

Brandstichter
van pension
snel gegrepen

HOENSBROEK - Snel ingrijpen
van de Heerlense brandweer heeft
gistermorgen de schade bij een
brand in een pension op de hoek
Heisterberg-Akerstraat Noord we-
ten te beperken tot een vernielde
zolderkamer.
De brand in het boven café 't Hofke
gelegen pension werd gesticht door
de 25-jarige S., die daar een kamer
had gehuurd. De dader, die enkele
uren na de brand door de politie
werd aangehouden, bekende ook
een ruit van het pand vernield te
hebben. De man zit nog ingesloten
op het politiebureau voor nader on-
derzoek.' Hij wordt voorgeleid aan
de officier van justitie wegens
brandstichting en vernieling.
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