
	

	

	

D66	en	VVD	roepen	College	op	tot	snelle	planvorming	m.b.t	de	Heerlerbaan			

Met een door de Heerlense Gemeenteraad unaniem aangenomen motie tijdens 
raadsvergadering van 20 december jl. roept D66 Heerlen, samen met de VVD,  het 
Heerlens College op met spoed te komen tot integrale planvorming m.b.t. de algemene 
voorzieningen voor de Heerlerbaan. Daartoe dient men zo spoedig mogelijk alle 
belangrijke partners uit te nodigen voor overleg hierover. Niet alleen 
projectontwikkelaars zoals Weller, Wijckerveste, Tenstone en Jongen, maar ook retailers, 
zoals Linders, Plus, Aldi en Hiero en bovendien zorgaanbieders zoals Sevagram en de 
onderwijsinstellingen Innovo en Movare.     

Afspraken tussen 18 gemeenten in Zuid-Limburg 

Directe aanleiding daartoe is de totstandkoming van de Structuurvisie Ruimtelijke 
Economie Zuid-Limburg. Hierin hebben 18 gemeenten in Zuid-Limburg het reeds eerder 
opgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) op het gebied van 
detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen uitgewerkt. Onder andere om leegstand 
terug te dringen en nieuwe plannen op elkaar af te stemmen. Deze structuurvisie dient 
vervolgens verder in gemeentelijk beleid verankerd te worden, door middel van 
uitvoeringsplannen.  

Planvorming Heerlerbaan is urgent 

Aangezien D66 staat voor goede wijkvoorzieningen, niet alleen in de aandachtswijken 
met de nodige sociale problematiek maar ook in de krachtwijken, was dit voor ons de 
aanleiding om de genoemde motie in te dienen. De Heerlerbaan is in onze ogen dringend 
toe aan acute planvorming en tevens realisatie van de voorzieningen, aangezien er daar 
nogal wat dingen te gebeuren lijken te staan en anderzijds de planvorming in het 
verleden grotendeels op de tekentafel is blijven liggen. Daardoor is daar nu sprake van 
een volgens velen verfrommelde retail-structuur. Maar ook aan realisatie van een brede 
maatschappelijke voorziening, met o.a. zorg, kinderopvang en onderwijs daar is dringend 
behoefte. 

Maar met name op het gebied van winkel- en retailvoorzieningen, omdat niet alleen een 
aantal retailers te kennen heeft gegeven te willen verhuizien en/of te willen uitbreiden, 
zoals Aldi, Hiero en Action, maar ook omdat Jan Linders Beleggingen plannen heeft om 
langs de Euregioweg, op Kerkraads grondgebied, een nieuw winkelcentrum te 
ontwikkelen met maar liefst zo’n 10.000 vierkante meter aan nieuw winkeloppervlak. 
Plannen waar niemand op zit te wachten, getuige de nu al grote winkelleegstand in deze 
regio. Ondanks geuite bezwaren hiertegen vanuit de hele politiek en ondanks dreigende 
juridische touwtrekkerij, lijkt Jan Linders Beleggingen deze onzalige plannen toch te 
willen doorzetten. 



Planvorming op korte termijn voor de Heerlerbaan, met daarin centraal een nieuw 
winkelcentrum, zou deze plannen waarschijnlijk de commerciële doodsteek geven en 
Linders dwingen aan te schuiven bij de besprekingen daarover. Men is sowieso met een 
eigen supermarkt in het winkelcentrum Giesen Bautsch een van de direct 
belanghebbenden.  

Wijkvoorzieningen in De Hees en Welten 

Eerder heeft D66 zich sterk gemaakt voor de voorzieningen in De Hees, waar inmiddels 
de Multifunctionele Acccommodatie Bekkerveld en de nieuwe Plus-supermarkt geopend 
zijn en deze wijk een enorme sociaal-economische impuls geven.  

Nu staat daar nog de nieuwbouw van de basisschool Tarcisius op ons prioriteitenlijstje, in 
Welten een nieuw te realiseren gemeenschapshuis en nu dan ook de Heerlerbaan en met 
integrale aanpak wat de voorzieningen betreft. Voor al deze aandachtspunten in 
Heerlense krachtwijken hebben wij, samen met onze coalitiepartner de VVD, moties 
ingediend, die ook aangenomen zijn.   

Ook na de verkiezingen hopen wij daar werk van te kunnen gaan maken. Maar dat is aan 
de kiezer op 21 maart.  

 

Jan Bertholet 

Fractievoorzitter D66 Heerlen 

	

	

Heerlen,  31 december 3017 

	

	

	

	


