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Minister Kajsa Ollongren van BZK op werkbezoek in Heerlen Noord
Demissionair minister Kajsa Ollongren was vandaag in Heerlen om bijgepraat te worden over de
Regio Deal Parkstad Limburg en de voor Parkstad kenmerkende gebiedsgerichte en integrale
aanpak die hierbij centraal staat en hoe de aanvraag vanuit Heerlen voor het
Volkshuisvestingsfonds hierin past.

Volkshuisvestingsfonds
Vanuit de Regio Deal worden zaken als kansenongelijkheid op het gebied van onderwijs,
arbeidsmarkt en gezondheid in een adem tegelijkertijd aangepakt met de niet meer passende
woningvoorraad, het voorzieningenniveau, de openbare ruimte, klimaatmaatregelen en veiligheid.
Het Volkshuisvestingsfonds is voor het slagen hiervan van groot belang. Nog meer omdat Parkstad
zowel krimp- als grensgebied is én bovendien, in het bijzonder in Heerlen, grootstedelijke
problematieken kent.
Heerlen Noord
Dat de minister haar bezoek juist in Heerlen Noord is niet toevallig. In het gebied komen veel van de
problematieken die in de regio spelen samen. Deze vragen om een langdurige inzet. Een kostbare
operatie die minstens één generatie lang moet worden volgehouden. In die lijn past ook de oproep
die 15 burgemeesters, waaronder Roel Wever van Heerlen, op 25 mei aan de 2e Kamer deden, om
jaarlijks een half miljard euro extra te bestemmen om in 16 door het Rijk aangewezen stedelijke
gebieden sterk in te zetten op het gelijk trekken van kansen op werk, inkomen en gezonde
levensjaren naar het gemiddelde van Nederland.
In Buurtpunt ’t Heitje spraken Guido Derks, directeur van de provincie Limburg, Nicole van Wolven
van onderwijsstichting Innovo en namens Stadsregio Parkstad Roel Wever, Richard de Boer
(burgemeester van Simpelveld) en Peter Bertholet (directeur/secretaris) met de minister om hun
pleidooi voor structureel en langdurig partnerschap met de regio kracht bij te zetten.

Voormalig PvdA leider Asscher sloot later bij het gezelschap aan vanuit zijn rol als kwartiermaker
stedelijke vernieuwing in Heerlen Noord. Met een rondleiding door buurttuin Versiliënbosch door
inwoners van de buurt werd het bezoek aan Heerlen Noord afgesloten.
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Heerlen Centrum
Vervolgens werd de minister ontvangen op Schinkel Zuid om ter plekke te kunnen zien hoe er
gewerkt wordt in het gebied om Heerlen Centrum te transformeren naar de culturele hotspot en
bruisend centrum voor heel Parkstad. In het IBA-kantoor werd zij ontvangen door Mathea
Severeijns, directeur van IBA Parkstad en Peter van Zutphen, wethouder in Heerlen die haar
bijpraatten over de voortgang ervan. Ter afsluiting overhandigde minister Ollongren de wethouder
een vergulde schop om hiermee symbolisch de ruim 4 miljoen euro te overhandigen die Heerlen
ontvangt uit vanuit de regeling Woningbouwimpuls.

Regio Deal Parkstad Limburg
Via het programma Regio Deal Parkstad Limburg investeren het Rijk, de Provincie Limburg en
Stadsregio Parkstad Limburg samen in de regio om de brede welvaart te verbeteren. Wezenlijk
onderdeel van de aanpak via de Regio Deal is om vraag en aanbod binnen de arbeidsmarkt, ook over
de grenzen heen, beter op elkaar te laten aansluiten en kansen, juist ook die zich voordoen door de
grensligging, te grijpen. Via de Regio Deal investeert het Rijk in deze periode 40 miljoen euro onder
de voorwaarde dat de regio minimaal eenzelfde bedrag inlegt. Dit levert nu al door bijdragen vanuit
maatschappelijke instellingen waaronder woningcorporaties, programma’s op met een omvang van
zo’n 600 miljoen euro.

