◄ die aansluit bij actuele en mogelijk weer veranderende behoeften. Zo’n definitieve invulling zal
aan voorbereidings- en proceduretijd ongetwijfeld
nog een aantal jaren vergen. Vandaar ons pleidooi
om die tijd te benutten voor het oplossen van actuele behoeften.
Aldus koop je als het ware tijd om goed na te denken waar en in welke omvang onze kern op termijn
behoefte aan heeft (op het gebied van wonen,
gemeenschapsruimte en wellicht nog andere)
en voorzie je ondertussen in de nu aantoonbaar
aanwezige behoefte. Procedureel kan zo’n tijdelijke
invulling relatief snel gerealiseerd worden: gemeenschapsruimte past in het huidige bestemmingsplan
en voor wonen in tijdelijke vorm gelden kortere
procedures dan die welke nodig zijn voor een definitieve herontwikkeling van het hele terrein.
Daarom hebben we afgelopen zomer het college
voorgesteld om met betrekking tot de herbestemming van de voormalige schoollocatie te kiezen
voor een flexibele insteek:

Kies nu voor een tijdelijke invulling van alleen
het gebouw en waarvan je zeker weet dat die aan
de huidige behoeften tegemoet komt. Dit kan met
relatief weinig kosten en snel gerealiseerd worden.
En neem ondertussen de tijd om op basis van
de ontwikkelingen in de samenleving -zowel m.b.t.
woon- als gemeenschapsruimte- een meer definitieve invulling met bijbehorende grote investeringen
te kiezen.
Inmiddels is de Woonvisie 2020-2025 en de nota
Vastgoedbeleid 2020 vastgesteld. Hoewel wij menen dat bovenstaand plan niet op gespannen voet
staat met dit nieuwe beleid, heeft de gemeente
afgelopen najaar aangegeven niet verder op ons
voorstel in te gaan en te kiezen voor een structurele invulling, d.w.z. sloop en volledige herontwikkeling van de schoollocaties tot woningbouw. Daarmee laat de gemeente een kans liggen om actuele
vraagstukken in onze kern aan te pakken. We zijn
benieuwd over hoeveel jaren de eerste bewoners
welkom geheten kunnen worden.

OMMETJE INGENDAEL

In 2014/2015 is in het kader van Buitengoed
Geul&Maas onder meer rondom onze kern een
nieuwe infrastructuur voor wandelaars en fietsers
gerealiseerd. Daarmee is een belangrijk en interessant gebied voor inwoners, bezoekers en gasten
aanzienlijk beter ontsloten. Mede n.a.v. verzoeken
in die richting zijn we in 2016 gestart met het
verkennen van mogelijkheden om aan die structuur
nog iets toe te voegen, zodat de ontsluiting van het
Ingendael vanuit westelijke richting wordt verbeterd en er meer “ommetjes” mogelijk worden.

Nadat in 2018 al principe overeenstemming was
bereikt over dit initiatief, is na nog het nodige overleg met gemeente, Waterschap en grondeigenaren
dit najaar ook de financiële kant rond gekomen en
wordt het vergunningstraject gestart. In dat verband is inmiddels grondonderzoek uitgevoerd om te
bepalen welke fundering voor de brug nodig is.

NIEUWSBRIEF
februari 2021

Concreet gaat het om een verbinding vanaf het
Geulhemmer Molenpad (naast Belgisch Rijwielhuis),
via het bestaande pad naar de “waterval”/vistrap,
over een nieuwe brug over de Geul en aan de zuidzijde een nieuw struinpad langs de Geul naar het
Ingendael (zie ook
http://wijhouthemsintgerlach.nl/wp-content/uploads/2018/01/Nieuwsbrief_januari_2018.pdf).

HOESKAMER

Bezoekers en vrijwilligers van de Hoeskamer startten 2020 traditiegetrouw met vers gebakken wafels
en een toost op het nieuwe jaar. In de aanloop
naar carnaval werd een middag samen geknutseld
en de week daarna een gezellige middag gehouden. Op 12 maart werd er nog gekiend en daarna
moesten de activiteiten stoppen als gevolg van de
corona-uitbraak.

ZORGCENTRUM VROENHOF
WORDT RESIDENTIE VROENHOF

De afgelopen voorjaar voorziene informatiebijeenkomst kon in verband met corona niet doorgaan. Wel is op 3 augustus onder meer via onze
Facebookpagina (https://www.facebook.com/wijhouthem) informatie gedeeld over de stand van
zaken. Informatie is ook terug te vinden op
https://nobamacare.nl/portfolio-item/vroenhof-residentie/.

Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en
onherroepelijk. De bouwwerkzaamheden onder regie van G&D Projectmanagement zijn in volle gang
en de planning is nog steeds dat de opening kan
plaatsvinden in de tweede helft van dit jaar, rond 1
oktober.
Verder zijn de betrokken partijen druk doende om
alles te organiseren dat nodig is om de beoogde

zorg te kunnen verlenen aan de nieuwe bewoners.
Dit doen zij overigens niet alleen voor de nieuwe
locatie in Houthem. Ze zijn al actief in Sittard, Heerlen, Schinnen en Meerssen.

Tegen het einde van de zomer is op verzoek van
een aantal vaste bezoekers in overleg met vrijwilligers en gemeente bezien of er weer een voorzichtig begin gemaakt zou kunnen worden, maar
al snel bleek dat dit niet op een voor bezoekers en
vrijwilligers veilige manier kon. De situatie is er tot
nu toe nog niet beter op geworden.

Bent u geïnteresseerd als toekomstige bewoner
van de nieuwe residentie? Houd dan de websites
Genresidenties.nl en Nobamacare.nl nadrukkelijk in
de gaten. Hier zal op korte termijn verdere informatie worden gepresenteerd omtrent de mogelijkheden tot bewoning van de appartementen en de
zorgsuites. Bent u geïnteresseerd in Nobamacare
als zijnde potentiële werkgever, vrijwilliger of mantelzorger? Stuur dan een bericht naar
info@nobamacare.nl. Zij nemen dan t.z.t. contact
met u op om eventuele mogelijkheden verder te
bespreken.

Toch hebben de vrijwilligers al die tijd niet stil
gezeten. Op allerlei manieren is contact met de
bezoekers gehouden; niet alleen met kaartjes en
(telefoon)gesprekjes, maar ook (zelfgemaakte)
attenties en een tweetal maaltijden werden door
hen bij de bezoekers thuis bezorgd. Verjaardagen
werden uiteraard ook niet vergeten. Uit de reacties
van de bezoekers bleek dat ze een en ander zeer
waardeerden, ook al worden de bijeenkomsten op
de donderdagmiddag natuurlijk gemist.

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)

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 o.a.:
Hoeskamer
Ommetje Ingendael
Signaleergroep
Via Belgica
WIJland/vm. provinciale weg
Residentie Vroenhof
kijk ook eens op het online dorpsplatform wijhouthem.nl of facebook
BLIJF DOORLOPEND OP DE HOOGTE: KIJK OOK EENS OP FACEBOOK VOOR NOG MEER UPDATES EN NIEUWS OVER HOUTHEM
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In menig opzicht was 2020 een jaar dat nog een tijd
in het collectieve geheugen gegrift zal blijven. Afgelopen jaar laat zien hoe snel tal van verworvenheden
onzeker kunnen worden. Op individueel niveau zijn
velen geconfronteerd met verdriet, teleurstelling
en onzekerheid in verband met ziekte, overlijden,
(behoud van) inkomen, ontplooiingsmogelijkheden
etc. Maar ook op het niveau van dorpsgemeenschap
geldt dat het voortbestaan van allerlei voorzieningen en tradities niet zo vanzelfsprekend zal zijn als
menigeen hoopt. Natuurlijk moeten we niet alles
willen behouden alleen maar “omdat het er vroeger
was”. Belangrijk is dat we ons daarbij ook de vraag
stellen: “waar heeft onze dorpsgemeenschap in
de komende tijd behoefte aan”. Wij, stichting Wij
Houthem – St. Gerlach, komen graag in contact
met dorpsgenoten die met ons een bijdrage willen
leveren aan deze nieuwe uitdaging (voor contactinformatie zie kader).
Verschillende activiteiten (voor de jeugd, ouderen
en bij verenigingen) zijn dankzij de creativiteit van
vrijwilligers in aangepaste vorm toch doorgegaan
binnen de mogelijkheden die er afgelopen jaar wél

WIJland / Herinrichting voormalige provinciale weg

nog waren. En gelukkig zijn ook in Houthem – St.
Gerlach hartverwarmende initiatieven ontplooid
waarin “aandacht voor elkaar” leidend was. Die insteek zou ook ná corona moeten worden behouden
en gekoesterd. Als wij daarbij kunnen helpen, horen
we dat graag.
Op deze plaats ook een bijzonder woord van dank
aan Eline Braeken. Zij heeft vanaf de oprichting van
onze stichting een actieve rol gespeeld en treedt nu
terug uit het bestuur van onze stichting. Ze heeft
aangegeven op de achtergrond wel nog beschikbaar
te blijven voor concrete activiteiten. Dank daarvoor.
U kunt ons bereiken via onderstaande mogelijkheden:
• Raymond Lodewick, St. Gerlach 31, 06-52086286
• René Schade, Onderstestraat 28, 06-14922038
• Ludie Thijssen, Vroenhof 1, 06-45786830
• Raoul Backus, Sint Gerlach 7, 06-51240368
• Peter Lahaye, Sint Gerlach 3, 043-6040931
• Theo van de Voort, Onderstestraat 15, 06-55740581
• info@wijhouthemsintgerlach.nl

VIA BELGICA

Zoals bekend bestaat al langer het vermoeden dat
de Via Belgica, de Romeinse weg tussen Boulogne
Sur Mer en Keulen, door Houthem liep, ongeveer
het tracé volgend van de huidige weg van Strabeek
tot Vroenhof. Zo zijn in de jaren dertig van de vorige
eeuw restanten gevonden nabij de Putweg die kunnen duiden op de aanwezigheid van de Via Belgica.
In oktober 2017 zijn mogelijk opnieuw sporen van
restanten van de Via Belgica aangetroffen naast het
kapelletje tegenover de voormalige hoeve Broers.
Naar aanleiding daarvan is het idee gerijpt om een
gedeelte van de oude Romeinse weg te reconstrueren. Daarmee kan een idee worden gegeven van
maat, schaal en materialisatie van een Romeinse
heirbaan. Gecompleteerd met een Romeinse mijlpaal
en samen met de Via Belgica app kan het verhaal
van de Via Belgica in het algemeen en in HouthemSt. Gerlach in het bijzonder, verder uitgedragen
worden.
De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach
heeft samen met Camille Oostwegel sr. en Karen
Jeneson, conservator van het Thermenmuseum in
Heerlen, een concreet plan uitgewerkt voor de reconstructie van een stukje Via Belgica nabij de plek
waar recent mogelijke sporen van deze Romeinse
heirbaan gevonden zijn. Bedoeling is dat tussen de
wijngaard op het WIJland en de voormalige provinciale weg te midden van de moestuin met Romeinse
kruidenspiraal een tracé van ca. 10 meter lang en 8
meter breed gerealiseerd wordt. De planning is erop
gericht dat een en ander als archeologisch leerproject onder de inhoudelijke leiding van mevrouw
Jeneson in de loop van 2021 wordt gerealiseerd.

SIGNALEERGROEP

Al een aantal jaren verricht deze groep vrijwilligers
goed werk in onze dorpsgemeenschap. Ze zijn alert
op signalen met betrekking tot 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 of gezondheidsproblemen met het vermoeden van onvoldoende ondersteuning. Met hun korte lijnen naar
professionele hulpverleners kan, waar nodig, snel
verder hulp georganiseerd worden. Zeker in deze
tijd van corona is hun inzet extra van belang.
Hun concrete activiteiten, die uiteraard buiten de
publiciteit plaats vinden, passen ook naadloos in de
door de rijksoverheid gelanceerde nationale campagne “Aandacht voor elkaar”. Gouverneur Bovens
grijpt die campagne aan voor een tocht langs alle
gemeentehuizen in Limburg. Burgemeester Jan
Schrijen heette hem op woensdag 25 november

Snoeien haag langs
Geulhemmer Molenpad

Najaar 2017 heeft een aantal vrijwilligers over een
lengte van ruim 200 m. een Limburgse haag aangeplant langs het Geulhemmer Molenpad (naast het
Belgisch Rijwielhuis). Zo’n haag past goed in het
landschap en biedt aan diverse vogels schuil- en
nestmogelijkheid en voedsel. Immers: niet alleen
vogels, maar ook bijen, insecten, vlinders etc. zullen zo’n volwassen haag weten te vinden.
Na aanvankelijke tegenslag (de nieuwe groenaannemer van de gemeente maaide per ongeluk de
jonge aanplant bij de eerste maaibeurt in het voorjaar gedeeltelijk weg) is de haag, na het bijplanten

jl. welkom in Valkenburg
aan de Geul. Daar werd de signaleergroep
in het zonnetje gezet: “Dit initiatief, dat ook al voor
de corona-uitbraak in Houthem- St. Gerlach actief
was, is nog waardevoller gebleken in deze tijd,
waarin het ontzettend belangrijk is dat we naar
elkaar omkijken, met name naar onze medemensen
die alleen zijn of zorg nodig hebben.”
Wilt u meer weten of een bijdrage leveren aan de
signaleergroep, neem dan gerust contact op met Elly
Braeken-Blezer (elly.braeken@ziggo.nl / 043-60 421
63), Magda Scheres-Curfs (wmscheres@hotmail.com
/ 06-55 840 185) of Riny Penners-Jongen
(rinypennersjongen@gmail.com / 06-11 077 266).

Een nieuwe inrichting van het perceel tussen appartementencomplex Résidence Sint Gerlach en het
kapelletje tegenover voormalige hoeve Broers (WIJland) en het vergroenen van de voormalige provinciale weg door het dorp zijn twee grote projecten
voor onze kern. Deze zijn in 2013 door de inwoners
op de agenda/Kansenkaart (http://wijhouthemsintgerlach.nl/over-ons/) geplaatst. Na het nodige
overleg en onderzoek heeft de gemeente zich hier
inhoudelijk aan gecommitteerd en uiteindelijk ook
financiële middelen beschikbaar gesteld. Met aanvullende middelen vanuit provincie en markt is in
2017 een begin gemaakt met de fysieke uitvoering
van beide projecten en het resultaat mag gezien
worden.
Maar voor beide projecten geldt dat er nog belangrijke onderdelen ontbreken; zie wat dit betreft onze
eerdere nieuwsbrieven (http://wijhouthemsintgerlach.nl/projecten/nieuwsbrieven/). In 2020 zijn wat
betreft de afronding van het WIJland geen fysieke
vorderingen gemaakt. Met betrekking tot de voormalige provinciale weg is op 4 februari 2020 tijdens
een inloopbijeenkomst
in de Holle

Eik aan de hand van een conceptontwerp de mogelijke nieuwe inrichting gepresenteerd. Zo’n 130
inwoners zijn daar geweest en waren overwegend
(al dan niet met aanbevelingen) positief. Daar is
toen ook aangegeven dat de financiële dekking
voor de herinrichting nog niet rond is, maar dat
wel alvast een begin gemaakt zou worden met het
vernieuwen van de nutsvoorzieningen in Vroenhof.
Hoewel in 2020 beide projecten er in fysieke zin
dus nog niet echt op vooruit zijn gegaan, is dat jaar
toch niet als “verloren” te beschouwen: nadat bij
de begrotingsbehandeling in 2019 vanuit de gemeenteraad kritische vragen waren gesteld over de
geraamde budgetten, heeft het college in november 2020 van de lokale politiek groen licht gekregen
om de verdere voorbereiding van de resterende
fasen van beide projecten nu actief op te pakken.
De verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd
hier voortvarend mee aan de slag te gaan. Dat is
nog eens bevestigd in een reactie van het college
van 26 januari jl. op vragen vanuit de raad.

HERBESTEMMING BASISSCHOOL

van een aantal struikjes,
inmiddels duidelijk zichtbaar aanwezig.
Zó duidelijk dat dit najaar de eerste snoeibeurt
nodig was. Dankzij het belangeloos beschikbaar
stellen van het nodige professionele gereedschap
door Frissen Groen Techniek heeft Ger Sleijpen
ervoor gezorgd dat deze klus werd geklaard.
Wellicht zijn er dorpsgenoten die bij een volgende
snoeibeurt een handje willen helpen; laat dat dan
even weten aan Peter Lahaye (043-6040931) of
Ger Sleijpen (06-33135656).

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we u erover
geïnformeerd dat de ontwikkeling op het terrein
van de voormalige basisschool wachtte op de vaststelling van nieuw beleid door de gemeenteraad.
We denken dat onze kern op dit moment in ieder geval behoefte heeft aan (een combinatie
van) wonen en gemeenschapsruimte. De aard en
omvang van de woonbehoefte is niet mathematisch vast te stellen, maar een keuze voor één- en
tweepersoonshuishoudens in het sociale en middel
dure segment lijkt, ook gelet op de trend in de
regio, voor de komende jaren geen risicovolle. De
behoefte aan gemeenschapsruimte (aanvullend
op hetgeen momenteel beschikbaar is in het gemeenschapshuis) is heel concreet: de Heemkunde-

vereniging zoekt al een aantal jaren een adequate
ruimte voor onderzoek en archief. Hoe lang beide
behoeften er zullen zijn, is in deze tijd van snelle en
onvoorspelbare ontwikkelingen niet met zekerheid
vast te stellen.
Samen met de Heemkundevereniging en Camino
vastgoed is afgelopen voorjaar een plan uitgewerkt
dat voorziet in een onderzoek- en archiefruimte
t.b.v. de Heemkundevereniging en drie wooneenheden binnen het bestaande schoolgebouw. Vanwege het tijdelijke karakter van zo’n invulling zijn
de noodzakelijke investeringen en (ruimtelijke)
impact op de omgeving nu beperkt en vormen dus
geen belemmering voor een definitieve invulling ►

