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HOENSBROEK Project We Fresh gaat samen met buurtbewoners braakliggende terreinen en rotte kiezen veranderen

Open wond wijk samen aanpakken
Voorlopig worden geen
woningen gebouwd op het
braakliggende terrein aan de
Margrietstraat in Nieuw-Lotbroek. Dus moet er tijdelijk
iets zinvols komen.
door Wiel Beijer

L

aat de buurtbewoners zelf
maar zeggen wat ze willen
met dat enorme terrein in
het hart van hun wijk in
Hoensbroek. En vervolgens is het
zaak dat die wijkbewoners zelf betrokken worden bij het uitvoeren
en het beheren van wat zij zelf hebben bedacht voor die open wond.
Dat is kort samengevat de opzet
van We Fresh, het gemeenschapsproject dat de stichting Cuttin’
Class gaat uitvoeren in vier Heerlense wijken: Eikenderveld, Zeswegen, Beersdal en Nieuw-Lotbroek.
Cuttin’ Class wordt gesteund door
de grondeigenaren en de gemeente
en subsidie komt ook van de provincie en de stichting Doen. En
doen daar gaat het om, zelf doen.
Zoals gebeurt in de Margrietstraat
in Nieuw-Lotbroek.
Hier wordt nog extra steun verleend door Schunck en de Deense
kunstenaarsgroep Superflex. Zij
gaan samen met buurtbewoners opgravingen doen op het terrein. Dit
in het kader van Heerlen Holes, graven naar een Nieuw Lotbroek, een
project in het kader van het Jaar
van de Mijnen. Opgravingen en objecten van de bewoners zelf worden later dit voorjaar tentoongesteld op het terrein.
Dat terrein is ongeveer even groot
als drie voetbalvelden. Hier stonden zestig in 1948 gebouwde woningen. Die moesten worden ge-

De aftrap van het gemeenschapsproject was zaterdagmiddag met zelfgebakken wafels in de openlucht.
sloopt vanwege een onoplosbaar
vochtprobleem. De laatste vier woningen worden binnenkort gesloopt. Oorspronkelijk wilde woningcorporatie Woonpunt twintig
à dertig levensloopbestendige woningen terug bouwen op het terrein. „Maar voorlopig liggen die
plannen in de ijskast. De komende
drie jaar wordt hier zeker nog niet
gebouwd. Dus dachten we: laten

we er dan maar iets mooi van maken voor de bewoners. Fruitbomen
planten kan niet, want het moet
wel tijdelijk zijn, maar verder kan
veel”, vertelt Sevriene Loef, consulent participatie van Woonpunt.
Wat dan wel probeert Bart Temme
van Cuttin’ Class deze zaterdagmiddag tijdens een gemoedelijke openluchtbijeenkomst in de Margrietstraat aan de weet te komen. Bij

koffie en thee, met zelf gebakken
cake en wafels. Voor de kinderen is
er snoep. Midden op straat staat
een yurt: een tent waar je gezellig
even op een kussen kunt zitten om
je te warmen en bij te praten met
de buren.
Maar het gaat vooral om het binnen harken van ideeën om mee
aan de slag te gaan. „Roept u
maar”, zegt Bart Temme. „Als het
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maar geen bioscoop is, geen groot
zwembad en geen speeltuin compleet met speeltuinbestuur.” Maar
speelgelegenheid voor de kinderen
moet er wel komen, net als een omheinde uitlaatplek voor honden,
een trapveldje, een skatebaan, een
jeu-de-boulesbaan en een moestuin. „Maar geen zitbanken, dan
hebben we de hangjongeren hier”,
waarschuwt een wijkbewoonster.

