
Jaarverslag Transition Town Parksjtad 2015

Kerngroep
De Kerngroep is in 2015 een aantal keren bij elkaar geweest. Daarnaast heeft er de nodige 
communicatie in subgroepjes, telefonisch en per email plaatsgevonden. Belangrijkste besproken 
onderwerpen zijn o.a.  de algemene voortgang van de stichting, de gewenste vaste locatie het 
werven van meer vrijwilligers en daaraan gekoppeld de PR die het gezicht van de organisatie naar 
buiten toe zichtbaar maakt. 
De kerngroep is uitgebreid met Marjo Uitewaal, Frank Rochette en Eduard Donners en bestaat nu 
uit 8 mensen. 

In 2015 heeft er een  bestuurlijke wisselingen plaatsgevonden. In de zomer gaf Arthur Vodegel, de 
penningmeester aan dat hij er om persoonlijke redenen mee op hield. Luc Dupuits heeft het stokje 
over genomen. Hetzelfde geldt voor Monique Banen (secretariaat). Op deze vacature hebben Kevin 
Los en Helmut Steeman gereageerd en zij doen nu samen het secretariaat.

Werkgroep Secretariaat
De volgende werkzaamheden hebben in 2015 plaatsgevonden:
– Enkele keren in gesprek met Culturele vrijplaats Heerlen voor een gezamenlijke ruimte, ook 
samen met ambtenaren van gemeente Heerlen op het stadskantoor. Het idee is om dat met een 
aantal initiatieven te delen die elkaar kunnen versterken. Er wordt positief tegen het idee 
aangekeken, maar het uitblijven van concreet resultaat heeft de initiatiefnemers van Culturele 
Vrijplaats Heerlen er toe gebracht tijdelijk hun activiteiten te stoppen.
–  Er is een bijeenkomst bijgewoond met een initiatief voor een duurzame gemeenschap in regio 
Parkstad en/of omgeving. Dit initiatief is niet verder van de grond gekomen.
– We zijn nu al anderhalf jaar met ambtenaren van gemeente Heerlen in gesprek voor een vaste 
ruimte. Hier is nauwelijks financiële ruimte voor maar we helpen gemeente Heerlen aan hun 
duurzaamheid-doelstelling vorm te geven. Mogelijk kan de gemeente hier in faciliteren en 
subsidiëren. Dit onderwerp is nog steeds in ontwikkeling.
– Standwerk verricht op 11 mrt laatste avond moestuincursus; 22 april Earth Day bij DSM 
hoofdkantoor Heerlen; 14 mei El Dunya festival Maastricht; 28 juni Festival van de Toekomst 
Kerkrade; 19 sept manifestatie Heerlen in de Wereld; 10 okt Dag van de Duurzaamheid in Heerlen.
– 10 okt Dag van de Duurzaamheid mee georganiseerd i.s.m. buurtvereniging Heerlerbaan en 
Hoeve Corrisberg, zie http://parksjtad.transitiontowns.nl/dag-van-de-duurzaamheid-10-oktober-
update-1/

Financiële verantwoording:
Inkomsten €1254,72
Uitgaven €  842,32
Balans           €  412,40 

Werkgroep Repair Café
De werkgroep Repair Café bestaat uit een kerngroep van 8 mensen die 4 keer vergaderd hebben. 
Bij elke Repair Café bijeenkomst, voordat de deuren open gaan voor het publiek, wordt gezamenlijk
koffie/thee gedronken en de nieuwtjes uitgewisseld.
Het jaar 2015 was een bewogen jaar. Ook was 2015 het jaar dat we maar op afwisselend twee 
locatie onze bijeenkomsten hielden: Jongerencentrum The Break in Heerlen en Op de Boor in 
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Bocholtz (beiden met dank aan welzijnsorganisatie Alcander).
Bewogen zit in de moeite die, evenals in 2014, is gestoken in het verkrijgen van een vaste ruimte 
van waaruit wij onze activiteiten kunnen ontplooien. Een vaste ruimte maakt ons meer herkenbaar 
en vindbaar. Desalniettemin zullen we steeds uitstapjes naar de diverse buurten in Heerlen blijven 
maken. Er is veel positief contact met de gemeente Heerlen en dit werpt langzaam maar zeker zijn 
vruchten af. Voor 2016 staan er veelbelovende ontwikkelingen op stapel. Als deze ontwikkelingen 
resulteren in een vaste ruimte kunnen wij onze activiteiten nog meer ontplooien. Denk hierbij o.a. 
aan diverse workshops die de zelfredzaamheid van mensen moet vergroten, workshops op scholen 
Momenteel biedt Repair Café plaats aan mensen die op zoek zijn naar een zinvolle arbeidsmatige  
daginvulling op vrijwillige basis.  Onze vrijwilligers bestaan o.a. uit 

 gepensioneerden, die graag nog hun werkervaring en kennis willen doorgeven, 
 daarnaast ook mensen met een betaalde baan
 en mensen die door verschillende omstandigheden niet aan het werkproces kunnen 

deelnemen en deels door de participatiewetgeving of via het WMO loket bij ons terecht 
komen. 

Een stukje repareer statistiek over 2015:
Er zijn in totaal 231 reparaties uitgevoerd.
Daarvan zijn 144 geslaagd!
Half gelukt: 32 stuks (onderdeel afhankelijk).
En totaal helaas 55 stuks niet meer te herstellen.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door 23 vrijwilligers met een gemiddelde bezetting van 13 
personen per bijeenkomst.
Naast de beide vaste locaties op het einde van iedere maand hebben we ook bijeenkomsten 
georganiseerd op andere evenementen.

 Repair Café Parkstad heeft op verzoek van DSM deel genomen aan Earth Day in het DSM 
kantoor in Heerlen.

 Ook hebben we ons steentje bijgedragen aan de Dag van de Duurzaamheid in de 
Corisberghoeve in Heerlen.

Financiële verantwoording:
Het jaar 2015 was een gemiddeld druk jaar. Ook dit jaar draaiden we weer ruim positief.
De inkomsten: €766,63
Onze uitgaven waren: €342,86 
We sluiten positief af: €423,77

Erg belangrijk bij onze reparaties is de veiligheid: alle reparaties worden uitgevoerd door 
vrijwilligers en niet elke vrijwilliger is gekwalificeerd, daarom wordt elke reparatie gecontroleerd 
door een gekwalificeerd reparateur (ook een vrijwilliger).

Werkgroep Permacultuur
– Begin 2015 hebben we helaas afscheidt moeten nemen van Toon van den Berg. Toon is verhuist 
naar zijn geboorteplaats.
– De verzamelde zaden van de Dobbeltuin, zijn grotendeels verwerkt en in zakjes gedaan.
– We hebben enkele gesprekken gehad met een initiatiefgroep die in Landgraaf een buurttuin wilde 
beginnen. Dit heeft niet tot een concreet resultaat geleid.
– In februari en maart is de cursus natuurlijk moestuinieren gegeven aan 12 deelnemers. Eduard 
Donners heeft hier verslag van gemaakt: http://parksjtad.transitiontowns.nl/?s=eduard.
– In maart hebben we een presentatie over permacultuur gegeven in Nederweert.
– De permacultuurtuin achter de Talmastraat is bijgehouden.

De Dobbeltuin is bijgehouden en verder ontwikkeld met Toon, Astrid, Reinhold, Inge, Geert, Marc,
Marjo, Leo, Marga en Jenny.

http://parksjtad.transitiontowns.nl/?s=eduard


– Voor grondverbetering hebben we het volgende gekregen: Compost donaties; leemgrond; oude 
bio-paardenmest; schapenmest en 10 liter Effectieve Micro-organismen (EM).
– Sympathisanten hebben twee 1000 liter vaten voor regenwater opvang gebracht.
– Op 3 mei Internationale Permacultuur Dag hielden we een feestje. Er was een rondleiding over 
het permacultuur-ontwerp van de Dobbeltuin en de eetbare wilde planten, -kruiden en -bloemen zie:
http://parksjtad.transitiontowns.nl/open-dag-dobbeltuin-3-mei/
– Op 9 mei hebben we meegedaan aan de Velt-ZL planten en zaden ruildag wat heel wat planten 
heeft opgeleverd in ruil voor zaden.
– 19 mei was er een rondleiding voor de Lets-groep.
– 18 juli rondleiding voor de deelnemers aan de millennium fietstocht van HeerlenMondiaal.
– Enkele keren verkoop van aardperen en snijbiet.

Financiële verantwoording:
Inkomsten €668,49
Uitgaven €181,26
Balans €487,23

Verslag activiteiten Groen Verbindt
Leden: Eduard Donners, Michel Hameleers , Miranda Gielen.
Groen Verbindt heeft als doel mensen bij elkaar te brengen middels groene initiatieven voor een 
duurzame en sociale toekomst.
Dit middels ondersteuning van kennis, mensen bij elkaar te brengen en waar mogelijk fysiek te 
helpen. De bedoeling is dat buurt bewoners uiteindelijk de activiteiten zelf uitvoeren.

– In de loop van het jaar hebben diverse vergaderingen plaatsgevonden met buurtbewoners, 
opbouwwerkers, wijkmanagers en de Loco Burgemeester van Kerkrade over het opzetten van 
buurtmoestuinen en een eetbare stad. Er word zeer enthousiast gereageerd en gemeente wil hier 
zeker in mee werken.
– Gesprek met o.a. projectleider park west heeft als resultaat det er voedsel bomen komen in het 
park.
– Op buurttuin Heilust, heet het project “Proef de Proeftuin”. Hier worden 2 verhoogde bakken 
gezet als proef voorzien van eetbare planten en kruiden die door de buurtbewoners geplukt mogen 
worden.
– Inrichten van kamer op de buurtkamer voor gebruik door Groen Verbindt. Gemeente stelt ons 
kamer ter beschikking.
– Deelname aan “Het festival van de Toekomst” de buurttuin gepromoot, meer dan 20 mensen 
melden zich aan en er word door de buurt zeer positief gereageerd. Het naast gelegen 
verzorgingscentrum werd geïnspireerd door de bakken en heeft er zelf ook gemaakt. 
– Tuin Der Prick, er is een hek gemaakt van oude paletten en jongeren werker van Impuls heeft 
samen met vrijwilliger de voorgestelde hoge bakken gemaakt van gerecycled hout. Deze zullen 
gevuld worden in 2016 om lekkere kruiden te planten.
– Kerkrade Oost aanleg smulhaag met verschillende eetbare struiken en bomen, deze wordt 
geplaatst bij Volkstuin om buurt meer te betrekken. Kinderen mogen hiervan snoepen en kan een 
educatieve functie vervullen.
– Door werkzaamheden kan de buurttuin zelf pas in 2017 gerealiseerd worden. Inmiddels is er nog 
een initiatief namens Der Jemuus Jaat bijgekomen. Deze buurtbewoners zullen de moedertuin gaan 
leiden in de oude speeltuin.

Werkgroep LETS VOOR ELKAAR PARKSTAD
Nadat Lets voor Elkaar in oktober 2014 als onderdeel van Transition Town Parksjtad is opgericht, 
proberen een aantal enthousiaste vrijwilligers in 2015 het ruilen met een eigen munt de Spark in 
Parkstad verder te ontwikkelen.
De bedoeling is dat leden onderling goederen en diensten met elkaar kunnen ruilen.

http://parksjtad.transitiontowns.nl/open-dag-dobbeltuin-3-mei/


D.m.v. concrete activiteiten is de opzet om leden te werven. Zo wordt er een maandelijks ontbijt 
georganiseerd, zijn er regelmatig kletsavonden bij cafe Pelt in Heerlen, wordt er een 
kruidenwandeling georganiseerd, een rondleiding bij de Dobbeltuin in Heerlen etc.

De website dient als een belangrijk middel waar de leden terecht kunnen om hun vraag en aanbod te
kunnen aanbieden. Ook wordt de website gebruikt om geïnteresseerden te informeren over tal van 
andere min of meer aanverwante maatschappelijke zaken.

Er wordt  aan diverse info-stands deelgenomen bijvoorbeeld de tweemaandelijkse activiteit van het 
Repair Café in Heerlen wordt benut om info te geven. Ook is Lets present bij Heerlen in de Wereld, 
de Dag van de Duurzaamheid en de dag van de extreme armoede. 
Er zijn tal van contacten bijvoorbeeld met de Ruilwinkels in de regio, andere Letskringen in 
Nederland etc.

Regelmatig wordt er vergaderd en ook is Lets vertegenwoordigd bij de maandelijkse vergaderingen 
van Heerlen Mondiaal en de vergaderingen van Transition Town Parksjtad.
Ook wordt er door de leden van de werkgroep aan deskundigheidsbevordering gedaan. Zo is er 
regelmatig contact met Lars Rompen van Lijnspel, een professional op het gebied van sociale 
communities.

Ondanks alle inspanningen van de leden van de werkgroep is met name de belangstelling om lid 
van Lets te worden na de zomer erg miniem. Het hoogste ledenaantal schommelt rondom de 25 en 
het onderling ruilen wil niet vlotten. Het einde van Lets voor Elkaar lijkt dan ook in zicht. Einde 
van 2015 vinden er nog gesprekken plaats met Elise Helpt – een digitaal platform in Brunssum -  en
Croqqer, een landelijke ruilsite. Doel van deze gesprekken is om te bekijken of en hoe Lets evt. in 
deze organisaties zou kunnen opgaan of ermee zou kunnen gaan samenwerken.
Uiteindelijk wordt besloten om begin december 2015 definitief te stoppen met Lets voor Elkaar 
Parkstad. We hebben hiervoor afscheid genomen van Hans Roumen. Frank Rochette die ook voor 
de Lets groep in de kerngroep is gekomen, blijft actief.

Bij deze wil ik met name Hans Roumen, Monique Banen, Jeanine Hoefnagels en Frank Rochette 
bedanken voor hun tomeloze inspanningen die ze voor Lets hebben gedaan.
Het is ons helaas niet gelukt om de ruilkring Parkstad van de grond te krijgen! 

Financiële verantwoording:
Inkomsten  €  32,20
Uitgaven  €226,61
Balans -€194,41

Werkgoep Vredesburo
Het Vredesburo heeft met een stand gestaan op 14 mei El Dunya festival Maastricht en 19 sept 
manifestatie Heerlen in de Wereld. Daarnaast zijn de samenwerkingsspellen met een 
duurzaamheidsthema ook mee geweest met het standwerk van het secretariaat.
De Werkgroep Vredesburo is telefonisch contact adres van de Stichting Voor Actieve 
Geweldloosheid (SVAG) en heeft vragen beantwoord dan wel doorgegeven aan het secretariaat van 
de SVAG.
Aan het begin van het jaar is Leo nog naar de bestuursvergaderingen van Stichting Voor Actieve 
Geweldloosheid en het Museum voor Vrede en Geweldloosheid geweest. De bestuursfuncties van 
de Stichting Voor Actieve Geweldloosheid en het Museum voor Vrede en Geweldloosheid zijn 
neergelegd wegens persoonlijke omstandigheden.

Financiële verantwoording:
Inkomsten €417,29
Uitgaven €212,48
Balans €204,81


