Uitkomst SP onderzoek Maankwartier;

Bewoners van het Maankwartier aan het woord
De SP heeft de bewoners van het Maankwartier bevraagd op de beleving van wonen in het
Maankwartier naar aanleiding van incidenten en verhalen.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het wonen in het Maankwartier door bewoners als
“geweldig” wordt bestempeld. Tegelijkertijd geeft meer dan de helft van de bewoners aan zich
zorgen te maken over de veiligheid.
De SP heeft het onderzoek en de aanbevelingen overhandigd aan burgemeester Roel Wever. Het
onderzoeksrapport en de aanbevelingen kunt u vinden op www.heerlen.sp.nl of mailen met
h.vaessen@heerlen zodat we u het onderzoek kunnen sturen.
Burgemeester Wever heeft toegezegd :












Criminaliteit hard bestrijden: Hartslag Heerlen (de samenwerking tussen politie, handhaving,
zorg en NS) maakte onze stad jarengeleden weer leefbaar, maar was steeds iets minder
noodzakelijk. Wij constateren dat Hartslag weer moet worden toegepast op het
stationsgebied.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid, duidelijke coördinatie. Er wordt ingezet op handhaving
en zorg door middel van gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, Politie, NS,
Arriva, Weller, Alcander, ondernemers en bewoners .
Zero tolerance voor drugsrunners en drugsdealers.
Duidelijk aanspreekpunt. Meldingen m.b.t. overlast worden meteen doorgeleid naar de
politie en wordt er actie ondernomen.
Zichtbaarheid: Politie en Boa’s zijn beter zichtbaar in het Maankwartier. Toezicht door de
straatcoaches wordt verhoogd en hun werktijden worden onderling beter afgestemd.
Extra ogen: een zestal camera’s wordt geplaatst om de dode hoeken goed in beeld te krijgen.
Ook de NS moet verantwoordelijkheid nemen. De burgemeester stelt de voorgenomen
krimp van personeelsformatie op de NS stations ter discussie.
Contact met bewoners. De wijkagent zal de contacten met bewoners en ondernemers
intensiveren o.a. via Instagram en Whatsapp groep Waakzaam Maankwartier.
Gastheer/gastvrouw. Er wordt gekeken om gastheren en gastvrouwen te plaatsen en nog
beter schoon te houden.

Wij willen de situatie graag zorgvuldig in de gaten houden. Daarvoor willen wij zoveel mogelijk met
bewoners en bezoekers samenwerken. Niet alles zal 1-2-3 op te lossen zijn, maar samen kunnen we
ons stationsgebied en het Maankwartier nóg mooier, beter en veiliger maken.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten.
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