DORPSWIJNGAARD

Aan de noordzijde van de spoorlijn is inmiddels
ook het nodige gebeurd. Sinds afgelopen voorjaar
groeien in de dorpswijngaard ca. 750 wijnstokken
van de soorten Souvignier Gris en Johanitter. De
wijngaard is opengesteld voor mensen om langs en
doorheen te lopen en daar te genieten van de (aanblik van de) ingrediënten voor de streekproducten
die weide en wijngaard gaan voortbrengen.
In het vroege voorjaar van 2019 is het terrein
plantklaar gemaakt. In mei zijn vervolgens de
stokken aangeplant en in de zomer en herfst zijn
de hagen, de hekwerken en de poorten geplant
respectievelijk geplaatst. Leerlingen en vrijwilligers
van Adelante hebben meegeholpen met het maken
en plaatsen van de houten poorten en de houten
composthopen en vrijwilligers en adoptiecertificaathouders hebben in het voorjaar en de warme
zomer enkele avonden gewerkt aan beheer van het
terrein in de vorm van schoffelen, water geven en
het terugsnoeien van de stokken en de haag om de
wijngaard. De aanleg en (straks) de productie van
de wijnen wordt begeleid door Wijngoed Fromberg.

Komende winter en voorjaar wacht het snoeien, het
plaatsen van de palen die de draden ondersteunen
waarlangs de druivenstruiken geleid worden en
de verdere afwerking van het terrein. Dan wordt
ook een tafel en bank geplaatst waar bewoners en
gasten kunnen genieten van de wijngaard en het
prachtige uitzicht over het spoor, de wijngaarden
en de hellingbossen. Daarmee en met de verdere
groei van de wijnstokken wordt deze wijngaard
en de weide de plek die het beoogd is te zijn: een
ontmoetingsplek waar buren, inwoners, vrijwilligers
en gasten elkaar ontmoeten en genieten van het
moois dat we te bieden hebben. Over een paar jaar
wordt de eerste oogst verwacht ….

De door de gemeente ter beschikking gestelde
strooizoutkisten staan weer opgesteld in de
Pastoor Ribberghstraat (ingang speelveldje), bij het
treinstation (Meerssenderweg) en op het Goudenrood (tegenover plantsoen).

De 750 wijnstokken zijn opengesteld voor adoptie
en er zijn al bijna 300 stokken geadopteerd door
inwoners van Houthem en wijnliefhebbers die op
die manier samen dit project mogelijk hebben gemaakt. De adoptiehouders hebben afgelopen jaar
meegeholpen met het beheer. Er zijn nog adoptiecertificaten beschikbaar. Informatie kan worden
aangevraagd via wijngaardhaltesg@gmail.com.

SIGNALEERGROEP

STICHTING WIJ HOUTHEM - SINT GERLACH
De doelstelling van de stichting is gericht op de
leefbaarheid van de dorpsgemeenschap HouthemSt. Gerlach. Dat kan over allerlei aspecten gaan:
van wonen en woonomgeving tot cultuur, natuur,
sport en gezondheid, sociale cohesie en economische ontwikkeling. In het verleden zijn samen
met inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen vijf kernwaarden benoemd: gastvrijheid,
gemeenschap, cultuurhistorie, natuur en verbindingen. Dat is uitgewerkt in een “Kansenkaart
Houthem-St. Gerlach” van oktober 2013. We willen
waar mogelijk helpen die kernwaarden te behouden
en zo nodig/mogelijk te verbeteren.

Dat kunnen we uiteraard niet alleen. We richten
ons op het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners, al dan niet in groeps- c.q.
verenigingsverband. Zo hebben we diverse partijen
afgelopen jaren geholpen uiteenlopende initiatieven
te kunnen realiseren, zoals een nieuwe Hoeskamer
bij gemeenschapshuis de Holle Eik, een nieuw tenniscomplex op het sportpark aan de Kromme Steeg,
het realiseren van het WIJland en het herbestemmen van het markante stationsgebouwtje.

ZOUTKISTEN STAAN WEER KLAAR IN HOUTHEM

Als inwoners concrete ideeën hebben om initiatieven te ontplooien, helpen we ze daar graag bij. Als
u suggesties of ideeën heeft, waarvan u denkt dat
die voor onze dorpsgemeenschap van belang kunnen zijn, laat ons dat dan weten.
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Raymond Lodewick (06-30740786), voorzitter;
René Schade (06-14922038), secretaris;
Ludie Thijssen (06-45786830), penningmeester;
Theo van de Voort (06-55740581);
Raoul Backus (06-55177414);
Eline Braeken (06-18559239) en
Peter Lahaye (043-6040931).
Twee bestuursleden hebben inmiddels afscheid
genomen: Annie Knols en Ger Sleijpen. Vanaf
deze plaats dank voor hun inzet voor onze dorpsgemeenschap.
Heeft u interesse om een deel van uw vrije tijd voor
onze dorpsgemeenschap in te zetten: neem dan
gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Bij langdurige vorstperiodes en overlast bezorgende
sneeuwval zullen onze sleutelbeheerders de kisten
openen voor algemeen gebruik. Maakt u er a.u.b.
zoveel mogelijk, op correcte wijze, gebruik van.
Bent u van mening dat een dergelijke strooizoutkist
ook handig zou zijn in uw buurt? Geef u dan op als
sleutelbeheerder en de mogelijke locatie wordt
vastgesteld in overleg met de Buitendienst.
Opgave kan telefonisch bij Peter Lahaye:
043 – 60 40 931.
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Beste bewoners van Houthem,

We willen u graag op de hoogte houden van activiteiten van de Houthemse signaleergroep. Dit is een
groep mensen uit Houthem die ieder een stukje van
hun woonomgeving voor hun rekening willen nemen
als het gaat om het opmerken van zorgwekkende
sociale situaties en situaties die te maken hebben
met sociale en fysieke veiligheid voor bewoners in
uw woonomgeving.
Zorgwekkend in de zin van bijvoorbeeld eenzaamheid, het ontbreken van een sociaal netwerk van
familie, kinderen, vrienden of andere persoonlijke
relaties, ernstige vervuiling van een woning, huiselijk
geweld, financiële problematiek, gezondheidsproblemen met het vermoeden van onvoldoende
ondersteuning etc. Het is niet de bedoeling, dat we
ons gaan bemoeien met praktische zaken of conflicten of situaties, waarbij inmiddels hulpverleners
ingezet zijn.
Ons doel is, waar nodig zorgen voor professionele
hulp. We hebben contact met diverse instanties,
die ons initiatief toejuichen en al in diverse situaties
doeltreffende hulp konden bieden.
Het komende voorjaar zal de contactpersoon van
uw wijk of straat zijn naam en contactgegevens bij
u bezorgen, zodat u samen met ons in uw straat of
wijk zo nodig mee kunt denken als u zich zorgen
maakt bij een van uw buren of buurtbewoners.
Tevens zijn wij enthousiast over het nieuwe initiatief
van de gemeente Valkenburg:

COLOFON

Voor het laatste nieuws kunt u terecht op:
• onze website: wijhouthem.nl
• Facebook: facebook.com/wijhouthem (u heeft
geen eigen account nodig om de informatie te
kunnen bekijken)

WeHelpen is een digitale marktplaats waar je
mensen kunt ontmoeten die het leuk vinden om iets
voor of met een ander te doen. Dit varieert van de
hond uitlaten tot boodschappen doen. En van de
heg snoeien tot schilderles tijdens een kopje koffie.
Vraag en gratis aanbod van hulp komen hier samen.
Op www.wehelpen.nl vind je vast iemand die jou wil
helpen of die je zelf kunt helpen.
Op dinsdag 28 januari organiseren wij hierover een
informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.
Aanmelden graag vóór 17 januari.
Heeft u interesse in onze signaleergroep of in het
digitale platform “We helpen”, dan kunt u contact
opnemen met een van onderstaande initiatiefnemers.
Graag informeren wij u of melden wij u aan voor de
bijeenkomst.
Bij voorbaat veel dank voor uw interesse, betrokkenheid, gemeenschapsgevoel,
Elly Braeken-Blezer

elly.braeken@planet.nl
043-60 421 63
Magda Scheres-Curfs wmscheres@hotmail.com
06-55 840 185
Riny Penners-Jongen rinypennersjongen@gmail.com
06-11 077 266

Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties
heeft of zich wilt aanmelden voor een werkgroep
kunt u een e-mail sturen naar info@wijhouthem.nl
of contact opnemen met een van de bestuursleden.

In deze editie:
Provinciale weg
Zorgcentrum Vroenhof
Basisschool
JongHouthem
WIJland & Dorpswijngaard
Signaleergroep
kijk ook eens op het online dorpsplatform wijhouthem.nl of facebook
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HERINRICHTING VOORMALIGE PROVINCIALE WEG
In de nieuwbrief van juni 2019 hebben wij u geïnformeerd over de plannen van gemeente Valkenburg aan de Geul om de Verbindings-as tussen de
gemeentegrens met Meerssen en de rotonde in
Strabeek opnieuw in te richten. In die nieuwsbrief
hebben we omwonenden gevraagd om alvast opmerkingen, aandachtspunten, ideeën, etc. kenbaar
te maken. Ontwerpbureau HeusschenCopier heeft
naar aanleiding hiervan veel reacties ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor. De binnengekomen reacties gaan voornamelijk over snelheid, parkeren en
wateroverlast.

Dinsdag 4 februari willen de gemeente Valkenburg
aan de Geul en HeusschenCopier u graag op een
informele manier bijpraten over de eerste schetsen
van de Verbindings-as. Van 16.00 uur tot 20.00 uur
kunt u tijdens een inloopmiddag/-avond in ‘De Holle
Eik’ het concept schetsontwerp bekijken en eventuele vragen stellen of opmerkingen kenbaar maken.

De afgelopen maanden is de gemeente samen met
HeusschenCopier bezig geweest met het opstellen
van een concept schetsontwerp. Waar mogelijk zijn
uw reacties hierin meegenomen.

U bent van harte welkom op dinsdag 4 februari
2020.

Als blijkt dat er na de inloopmiddag voldoende
maatschappelijk draagvlak is voor het concept
schetsontwerp, is de volgende stap om de benodigde financiële middelen te verzamelen.

Locatie: De Holle Eik, Baron de Selysstraat 4
Tijdstip: 16.00 – 20.00 uur.

WIJland

N.a.v. berichten in de media dit najaar lijkt het ons
goed om hier nog eens de plannen in compleet
perspectief te plaatsen. Reeds in 2012/2013 hebben onze inwoners in een aantal brainstormsessies
gevraagd te bezien welke andere invulling van het
landbouwperceel tussen appartementencomplex
Résidence Sint Gerlach en het kapelletje tegenover
hoeve Broers zou kunnen bijdragen aan meer belevingskwaliteit van onze kern.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan dat
voorziet in:
1. een wijngaard,
2. parkeerplaatsen ter vervanging van de parkeerplaatsen die verloren zijn gegaan bij de herinrichting van de voormalige provinciale weg in
2017,
3. de aanleg van een mini OV-knooppunt (toegang
naar perrons, parkeerplaatsen, fietsenstalling en
-verhuur en halteplaats buurtbus) om:
• bezoekers en gasten van het Heuvelland te
faciliteren,
• de te verwachten toenemende parkeerdruk
op de Stationsweg en Meerssenderweg (door
reizigers die met de auto naar het station
komen en dan verder reizen met de trein) te
voorkómen/verminderen.

Dat plan is door alle betrokkenen omarmd. Na financieel commitment vanuit de overheid (gemeente en
provincie) en de markt (Oostwegel Collection) heeft
als eerste stap in 2017 de grondverwerving plaats
gevonden.
Onderdeel 1 (ruim 2/3 van het totale perceel) is als
particulier c.q. marktinitiatief inmiddels grotendeels
gerealiseerd (inclusief het voetpad tussen landgoed
Sint Gerlach en de geplande toegang naar de perrons, waar in de pers melding van werd gemaakt!).
De onderdelen 2 en 3 zouden door de gemeente
(met financiële steun van de provincie) worden
gerealiseerd. We moeten vaststellen dat van realisatie van deze onderdelen nog niets te zien is;
de aanwonenden van St. Gerlach, Stationsweg en
Meerssenderweg wachten nog steeds op de beloofde vervangende c.q. aanvullende parkeerplaatsen.
Naar we begrijpen heeft dat te maken met steeds
nieuwe eisen van ProRail t.a.v. de nieuwe toegang
tot de perrons waar deze instantie eerder positief
tegenover stond.

NIEUWE INVULLING ZORGCENTRUM VROENHOF
Zoals bekend staat het voormalige zorgcentrum
Vroenhof sinds september 2015 leeg. De sluiting
was het voorlopig einde van de levendigheid in dit
stukje Houthem. Daarin zal de komende tijd verandering komen.
Sinds februari 2018 is de Maastrichtse ontwikkelaar van bijzondere projecten Jupieter BV, eigenaar
van zorgcentrum Vroenhof. De Montfortanen zijn
en blijven eigenaar van het klooster, de kapel en
het park. Jupieter BV heeft het voornemen Vroenhof om te bouwen tot een eigentijdse locatie voor
wonen & zorg.
Het gebouwencomplex zal in stand blijven, maar
met name intern flink worden aangepakt. Veel
kamers worden samengevoegd tot eigentijdse zorgappartementen. Het voornemen is om de huidige
ruim 100 kamers om te bouwen tot een 65-tal
zorgappartementen (met een aparte slaapkamer)
en zorgstudio’s. Veel aandacht zal gaan naar duurzaamheid, isolatie en energiebesparing – vooral in
de oudste gebouwdelen.

Naast woonruimten biedt Vroenhof in de toekomst
gemeenschappelijke voorzieningen, onder meer
ruimten voor creatieve activiteiten of gezellige
samenkomsten, een brasserie, wellness, fitness
en een winkeltje zoals dat voorheen ook bestond.
Deze voorzieningen zullen ook toegankelijk zijn
voor mensen uit de omgeving, bijvoorbeeld de bewoners van Holtheym.
Momenteel is de planontwikkeling in volle gang.
Met de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt
hierover overleg gevoerd. De gemeente heeft
verklaard in principe mee te willen werken aan de
vergunningaanvraag. Vooralsnog hoopt Jupieter
BV het nieuwe Vroenhof in de loop van 2021 op te
kunnen leveren.
De Stichting Wij Houthem – Sint Gerlach en de
ontwikkelaar zijn voornemens in het voorjaar 2020
een informatiebijeenkomst te organiseren.

Het vanuit de lokale politiek geopperde idee om
de ingezette koers te wijzigen en het afgesproken
resultaat te laten vallen, gaat voorbij aan de eerder
gemaakte afspraken en doet geen recht aan de op
basis van die afspraken gedane investeringen.

JONGHOUTHEM

Al een aantal jaar zetten wij van JongHouthem ons
in om de kinderen en jeugdigen in Houthem samen
te brengen en te verbinden middels leuke activiteiten. Afgelopen jaar heeft JongHouthem wederom
meerdere knutselactiviteiten en een bingomiddag
georganiseerd. Het doel na de sluiting van basisschool St. Gerlachus “Laten we er voor zorgen dat
we altijd samen blijven spelen, dat we elkaar bij de
hand nemen, dat we elkaar blijven ontmoeten, dat
we de dorpsgemeenschap blijven koesteren en de
vriendschap blijven vieren” lijkt vooralsnog goed
geslaagd.
Om de jeugd nog meer te kunnen bieden, zijn we
dit jaar in zee gegaan met Jan Linders. Zij hadden
ons uitgekozen als het goede doel 2019 van het Jan
Linders Fonds. Dit betekende naast sponsoring
uit eigen dorp, een extra zakcentje om onze activiteiten uit te breiden en om op nog meer lieve
gezichtjes een lach te toveren. Zo hebben we Carnavalsknutsels, cupcakes, Paasknutsels en banketstaven verkocht.

KERKTOREN IN DE STEIGERS

De vijfde en tevens laatste verkoopactie was gepland op zaterdag 28 december. Toen hebben we
wafels in de supermarkt verkocht. Het mooie aan
deze acties is dat het Jan Linders Fonds de opbrengsten verdubbelt.
In de toekomst zal er dus meer moois volgen,
zodra we de cheque overhandigd krijgen. De focus
zal hierin liggen in het luisteren naar de jeugd zelf,
want als zij meedenken, meebeslissen en meehelpen kunnen wij het draagvlak vergroten. Dus heb
je ideeën voor een leuke activiteit? Of heb je hulp
nodig bij het zelf opzetten van een evenement?
Laat vooral van je horen! Stuur een mail naar
jonghouthem@gmail.com of neem eens een kijkje
op de facebookpagina
www.facebook.com/jonghouthem/.

Monique Geelen en Rosalie Harings

Het zal u niet ontgaan zijn dat er voor de feestdagen is gewerkt aan de toren van onze monumentale parochiekerk. Niet voor iedereen was duidelijk
wat er “aan de hand” was. Vandaar een korte toelichting.

HERBESTEMMING
BASISSCHOOL

Nadat de basisschool uit onze kern is vertrokken,
heeft de gemeente als beheersmaatregel hier tijdelijke bewoning in geregeld. Uitgangspunt voor de
gemeente is dat hier een voor het dorp passende
nieuwe functie in komt en dat de gemeente het
vastgoed kan afstoten (ze is immers geen vastgoedbeheerder). De uitdaging om voor de vrijkomende gebouwen waar basisscholen gevestigd
waren, een nieuwe bestemming te vinden, speelt
niet alleen hier, maar ook in Schin op Geul, Vilt en
Broekhem.

In de lokale politiek is geopperd om ook de mogelijkheid van (sociale) woningbouw nadrukkelijk te
onderzoeken. Woningcorporaties lijken daar (om
financiële redenen?) nog wat weifelend tegenover
te staan. Men wacht een door de gemeenteraad
vast te stellen nieuwe woonvisie af.
Ondertussen zijn we als stichting Wij Houthem St. Gerlach sinds afgelopen voorjaar met uiteenlopende partijen in gesprek (geweest) om te bezien
of een combinatie van wonen en maatschappelijke
functies voor Houthem haalbaar is.

De kerk (gebouwd tussen 1720 en 1727) is door
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als belangrijk
monument gerangschikt in de top honderd, vooral
vanwege het interieur (voor Nederland unieke
fresco’s). Zeker bij die status hoort een gedegen
meerjarig onderhoudsplan. Volgens dat plan was
het nu de beurt om de noodzakelijke werkzaamheden aan de toren uit te
voeren.
Het bereikbaar maken om
werkzaamheden uit te
voeren was al een uitdaging op zichzelf en vroeg
om bepaald geen alledaagse steiger. Bovendien
moest de glazen lichtstraat in het atrium met
houten platen worden
afgeschermd.

Vervolgens zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd,
zoals:
• Bij de bol bovenin zijn diverse kapotte leien
vervangen.
• Op diverse plaatsen is houtrot geconstateerd,
kleine beschadigingen zijn hersteld en waar
nodig is het aangetaste hout vervangen.
• Al het houtwerk is geschilderd.
• Aan de voet van de toren is een slechte muurplaat (houten balk) vervangen.
• Diverse dakdekkerswerkzaamheden aan de
leien en loodindekkingen zijn uitgevoerd.
• Van het Gerlachusbeeld in de westgevel zijn de
beschadigingen en scheuren hersteld en de nis
en het beeld zijn opnieuw in de verf gezet.
• Controle van de bliksembeveiliging en van het
uurwerk.
Zo is de toren van onze kerk weer toegerust om de
strijd met de weersinvloeden komende jaren aan te
gaan.

