IBA Parkstad
In de Parkstadgemeenten (Heerlen Kerkrade Landgraaf Brunssum Voerendaal Simpelveld
Nuth en Onderbanken) ‘loopt’ tot 2020 een IBA (Internationale Bau Ausstellung).

1 Bent u bekend met IBA Parkstad?
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IBA zoekt naar projecten die van betekenis zijn voor de stad en de regio.
Na schifting is een aantal projecten gekozen om Parkstad op de kaart te
zetten
Berichtgeving is steeds zo vaag dat het hoe, wat, waar, waarom nog een
raadsel is. p s zojuist de uitleg hieronder gelezen. Eindelijk wat
duidelijkheid.
Er wordt te weinig concrete informatie gegeven over wat IBA echt doet.
Er zijn veel plannen, maar wat er echt door IBA wordt gedaan komt niet
naar voren.
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1.1 Welke projecten zijn, volgens u, binnen IBA gerealiseerd? Noem de voor u
3 bekendste projecten van IBA Parkstad:
(35% = Ik ken geen projecten van IBA Parkstad; 29% = Weet niet)
 'Central park' Hrl
 5 pleintjes Heerlen
 Aanpassen gevels naast glaspaleis
 Academy @C-mill
 Bernadinuskerk
 Bongerd
 Brightlands Smart Services Campus
 C-Mill
 CBS gebouw
 Gemeenschaphuis Kunrade
 Herinrichting Burg. v Grunsvenplein
 Kasteel Schaesberg
 Kegelpaleis/herontwikkeling Pancratiusstraat
 Land van kalk
 Land van Kalk
 Leegstand winkels wegwerken
 Maankwartier (2x)
 Mondriaan
 Murals
 Nieuwe nor en kegelpaleis
 Nieuwe rotonde Onderbanken
 Pleintjes heerlen
 Schoolgebouw Hoensbroek omgebouwd tot begeleid wonen
 Slopen Mondriaan
 Snowworld
 Stadspark Heerlen centrum
 Tijdelijke tuin bij schouwburg rond cultura nova
 Vreet subsidie mager resultaat
 5 Pleintjes
 5 Pleintjes Heeren
 Aldenhofpark Hoensbroek
 Beta huis
 Brightlands Smart Services Campus
 Centraal Wonen in het Groen
 De Bongerd (Urban)
 De woontuin
 Ding op berg Snowworld
 Flats op heerlerbaan
 Het Loon
 Kasteel Schaesberg
 Kegelpaleis
 Monument bij trap snowworld
 Nuth energie nul op de meter
 Oloïde Wilhelminaberg
 Oude pand mondriaan
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Park
Park bij Mondriaan
Sibelco groeve
Sociale sloop van mondriaan flatgeboyw welten
Van flat naar park Mondriaan
Wonen in het groen
Bij Snowworld boven op de trappen
Brightlands
Burg.van Grunsvenplein
Fietsbrug Onderbanken
Hoensbroeker bos
Maankwartier
Mijnwater
Parkstad fotografeert
Pleintjes in Heerlen
Royal Heerlen
Schunck: mijn stad
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2 U krijgt vandaag de mogelijkheid om een innovatief, toekomstgericht
project te presenteren aan IBA Parkstad. Waar gaat uw project over?
























't enige wat ik kan zeggen......laat niet zoveel in de binnenstad leeg staan. Gebruik gebouwen, eer
er nieuwe gebouwen verzonnen worden.
1. Verbied alle niet-elektrische brom- en snorfietsen binnen een nader te bepalen gebied.
2. Beleg alle geschikte daken met PV-panelen en regel dat mensen die dat niet kunnen hiervan
de eigenaar/gebruiker van kunnen worden.
3. Saneer de winkelgebieden van buiten naar binnen, geholpen door een nog in te voeren
leegstandsbelasting en een leegstandsmakelaar.
4. Creëer de noodzakelijke randvoorwaarden voor het succesvol ontwikkelen van de Oostflank,
bijvoorbeeld met Nature Wonder World. Want dit is één van de weinige mogelijkheden om nog
werkgelegenheid te scheppen voor laag-opgeleiden.
Afbreken en opruimen van Promenade 2, kijk al jaren tegen een puinhoop aan en betaal daar
ook nog huur voor.Heb, als lid van OPH, al diverse malen gewezen op deze etterpuist van
Heerlen.
Alles wat helpt het centrum van parkstad levendig te maken en te houden, zeker als in Heerlen
het Maankwartier gereed is dan moet Heerlen een winkel-ontmoetings-belevings stad voor
IEDERE leeftijd worden en blijven.
Betere leefbaarheid wijken
Binnenstedelijke ontwikkeling; centraliseren en verkleinen van winkeloppervlak, verlevendigen
en vergroenen centrum
Centrum voor de toekomst
Creatief oplossen leegstand (afbreuk aan imago binnenstad)
Door bijvoorbeeld opvullen met kunstzinnige aankleding of start ups
Dakbeplanting en gevelbeplanting stimuleren
Dansen, zingen, bewegen muziek maken,theater voor jongeren....vanuit hun buik...dus niet
volgens de traditionele regels
Dat is onmogelijk om op korte termijn zoiets te doen,de professionals zijn daar jaren mee bezig.
De eetbare stad, naar analogie van Andernach Duitsland.
De Mijnen.
De vraag is of de projecten ontwikkeling van de stad als doel hebben of weer puur verheerlijking
van eigen persoon of meer cash in eigen zak.
Denk ook aan de ouderen die in het verleden met veel bombarie uitgenodigd zijn om in het
centrum te komen wonen en nu geheel buiten spel staan bij alle innovaties, bovendien vind ik
dat het maankwartier erg overtrokken is en wordt.
Een leuk skatepark in het centrum van Heerlen. Als Heerlen zich op jongeren wil richten en urban
wil gaan hoort een skatepark daar zeker bij! Sloop de plu en bouw er een skatepark met hekken
omheen. Of bouw er desnoods een leuke speelplaats voor kinderen met wat groen eromheen.
Energy Valley plan nabij Sibelco groeve reeds door mij
ingediend(oude en nieuwe vormen van energie etc.)
Ook de Romeinse en Mijnperiode incl.Heerlens watergebeuren de z.g Kneipp
kuur(wisselbaden,dauw-trappen etc )veel beter toeristisch op de kaart zetten.
Grote leegstand oplossen door herinrichten gebouwen als opvang voor de vele studenten;
Het gaat over de binnenstad van Heerlen,deze moet aantrekkelijker worden en hierbij is het
toekomstige park van groot belang. Samen met het Van Grunsvenplein moet dit een
aantrekkelijk gebied worden met horeca en terrassen.
Het realiseren van kleinschalige bodemverwarmings projecten
Het wordt tijd dat er iets concreets wordt gepresenteerd met betrekking tot de
Plu/Schinkelkwartier. Stoppen met draaien.
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HTS Bekkerveld, ruimtes voor beginnende kunstenaars
Iedereen zijn eigen rommel opruimen, m.n. op straat.
Iets moois maken van de oude mijnsporen in Heerlen, Hoensbroek en Heerlerheide/Heksenberg.
Ik zou graag zien, dat er meer mogelijkheden
komen voor m.n. ouderen om elkaar te ontmoeten. Een ' Praathuis ' of 'Huiskamer'
om b.v. levensverhalen, gedichten van elkaar te horen. Maar ook om elkaar te helpen met kleine
klusjes.
IK zou willen dat er meer senioren bungalow.s gebouwd worden
In bestaande leegstaande panden events laten plaatsvinden, waardoor landelijk aandacht
ontstaat voor Heerlen, waardoor veel mensen hier naar toe willen komen om grote
aantrekkelijke events te bezoeken.
Kinderen laten dromen waar Heerlen goed in moet zijn: hoe zij in de toekomst prettig in Heerlen
en omgeving kunnen wonen en werken.
Leeg stand in de stadscentrums !? Triest aangezicht van de steden !!!
Meer aandacht voor levensloop bestendig wonen
Meer accent leggen op energiezuinig wonen. Hier kan Parkstad mee scoren
Meer kleine groene plekjes waar je even kunt zitten
Mijn project zou gaan over de in zeer desolate toestand verkerende
Schinkelstraat/Honigmannstraat en de zogenaamde tweede promenade.
Nog niet over nagedacht
Ontmoetingsplek voor jeugdigen van 12-18 jaar
Ontwikkelen groene energiebronnen.
Openbaar vervoer - geen (vervuilende) bussen meer, maar de introductie van trams in Parkstad.
Opruimen van alle overbodige asfalt binnen Parkstad, hiervoor parkachtige omgevingen
aanleggen met waterplanten, vijvers, etc en zo een goede structuur binnen Parkstad krijgen
gericht op de toekomst. Plezierig en mooi wonen voor alle leeftijden.
Overal moestuintjes
PARKCITY festival in Bekkerveld is veel te veel herrie en is hier en Meezenbroek te horen.
KAN DIE HERRIE DAAR NIET WAT ZACHTER?
Pleintjes verbinden met een wandelroute en banken om te rusten (senioren)!
Sportief, gezond, creatief en divers!
Stimuleren van ondernemersschap en faciliteiten voor startende ondernemingen.
Veel meer groen, waarin bankjes staan. Vooral voor ouderen. Sportplekken buiten voor de jeugd.
Verbinding tussen centrum en woonboulevard optimaliseren. Dit aantrekkelijk maken
bijvoorbeeld met e- bussen om de paar minuten. Om zo de bezoekers van de woonboulevard
naar het centrum te 'lokken'. Denk dan ook aan moderne opstapplaatsen dicht bij ikea en
woonboulevard 2
Verduurzaming geluidsschermen langs wegen met integratie van zonne-energie, fijnstof opvang
en geluidsreductie
Verplicht naar alternatieve energie ( zo'n, wind, aardwarmte.) Geen nieuwbouw meer zonder.
Versterking van de attractiviteit van de binnenstad ten behoeve behoud van winkels
Wonen in de binnenstad in leegstand. Oude hts slopen en verparken. Maak van annakerk
markthal naar zuidelijk voorbeeld.
Zonne-energie
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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