
Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2021

PiT algemeen verslag 2021
Ook in 2021 waren er nog veel beperkingen in verband met de corona-maatregelen. Net als in 2020 
konden veel activiteiten niet doorgaan. Desondanks zijn we dankbaar voor wat we wel voor elkaar 
hebben gekregen. 
De officiële opening van de Stadswerkplaats laat nog even op zich wachten evenals het 10 jarig 
feest van Parksjtad in Transitie.
We zijn vertegenwoordigd geweest in de vergaderingen van Heerlen Mondiaal en het 
partneroverleg van SamSam. Ook in 2021 hebben we de Dag van de Duurzaamheid op Hoeve 
Corisberg voorbereid, die helaas geen doorgang heeft mogen krijgen. Wel zijn een aantal 
activiteiten in de Week van de Duurzaamheid geweest.
In 2021 zijn 4 nieuwsbrieven van PiT verschenen.

Diverse leden van Parksjtad in Transitie hebben meegedaan aan de rechtszaak tegen Shell. 
Op 26 mei kregen we te horen dat we de rechtszaak tegen Shell gewonnen hadden. 

Ter voorbereiding van de grote actie “KlimaatAlarm” op 14 maart, is er een Klimaatcoalitie 
Parkstad gevormd waar Parksjtad in Transitie ook aan deelneemt. Daarna zijn er nog diverse acties 
geweest.
KlimaatAlarm 14 maart Klimaatcoalitie
Parkstad
https://parksjtad-in-transitie.nl/grootouders-
voor-het-klimaat-coronaproef-demonstratie-op-
14-maart-a-s/ 
https://parksjtad-in-transitie.nl/klimaatcoalitie-
parkstad-slaat-14-maart-klimaatalarm/ 
https://parksjtad-in-transitie.nl/geslaagd-
klimaatalarm-demonstratie-in-heerlen/ 

Omdat het grootste pensioenfonds van
Nederland volop in fossiele energie investeerde, hebben we daar met de Klimaatcoalitie Parkstad 
verschillende keren actie gevoerd.
27 april Krijtactie ABP ABPFossielvrij
https://parksjtad-in-transitie.nl/krijtactie-tegen-shell-bij-abp-kantoor-heerlen/ 

3 mei Die-Inn stationsplein Heerlen met filmpje
https://parksjtad-in-transitie.nl/acties-met-klimaatcoalitie-parkstad/ 
https://www.youtube.com/watch?v=TmmVyGsg6SI     

18 mei Shell Must Fall actie ABP Heerlen
https://parksjtad-in-transitie.nl/shell-must-fall-actie-bij-abp-heerlen/ 
https://parksjtad-in-transitie.nl/shell-must-fall-actie-bij-abp-heerlen-2/ 

https://parksjtad-in-transitie.nl/shell-must-fall-actie-bij-abp-heerlen-2/
https://parksjtad-in-transitie.nl/shell-must-fall-actie-bij-abp-heerlen/
https://www.youtube.com/watch?v=TmmVyGsg6SI
https://parksjtad-in-transitie.nl/acties-met-klimaatcoalitie-parkstad/
https://parksjtad-in-transitie.nl/krijtactie-tegen-shell-bij-abp-kantoor-heerlen/
https://parksjtad-in-transitie.nl/geslaagd-klimaatalarm-demonstratie-in-heerlen/
https://parksjtad-in-transitie.nl/geslaagd-klimaatalarm-demonstratie-in-heerlen/
https://parksjtad-in-transitie.nl/klimaatcoalitie-parkstad-slaat-14-maart-klimaatalarm/
https://parksjtad-in-transitie.nl/klimaatcoalitie-parkstad-slaat-14-maart-klimaatalarm/
https://parksjtad-in-transitie.nl/grootouders-voor-het-klimaat-coronaproef-demonstratie-op-14-maart-a-s/
https://parksjtad-in-transitie.nl/grootouders-voor-het-klimaat-coronaproef-demonstratie-op-14-maart-a-s/
https://parksjtad-in-transitie.nl/grootouders-voor-het-klimaat-coronaproef-demonstratie-op-14-maart-a-s/


Verslag 18 mei met filmpje
https://parksjtad-in-transitie.nl/demonstratie-voor-het-hoofdkantoor-van-het-abp-in-heerlen/ 

25 juni demonstratie ABP het duurt te lang: 
https://parksjtad-in-transitie.nl/jongeren-en-pensioendeelnemers-kondigen-demonstratie-aan-bij-
abp-kantoren-het-duurt-te-lang/ 
https://parksjtad-in-transitie.nl/demonstratie-abp-het-duurt-te-lang-verslag/ 
Hier een impressie van de demo naar het ABP door Heerlen en de toespraken bij het ABP:
https://youtu.be/By_Ze-TFmEQ 
Eind oktober kregen we te horen dat ABP stopt met investering in fossiel, een geweldige 
overwinning: https://www.youtube.com/watch?v=iidyAhC4Fdk 
https://parksjtad-in-transitie.nl/abp-stopt-met-beleggen-in-producenten-van-fossiele-brandstoffen/ 

Week van de Duurzaamheid
Voor het derde jaar op rij werden er een aantal activiteiten georganiseerd.
https://parksjtad-in-transitie.nl/cafe-mondiaal-klimaatmaatregelen-en-armoede/ 
https://parksjtad-in-transitie.nl/zaterdag-9-oktober-2021-open-dag-dobbeltuin/ 
https://parksjtad-in-transitie.nl/mondiale-fietstocht-thema-duurzaamheid/ 
https://parksjtad-in-transitie.nl/meetgreet-klimaatcoalitie-parkstad/ 

6 november klimaatmars Amsterdam
https://parksjtad-in-transitie.nl/klimaatmars-6-november-2021-amsterdam/ 

Pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid 6 november
https://parksjtad-in-transitie.nl/we-gaan-ervoor-pelgrimstocht-voor-klimaatgerechtigheid/ 
Vanochtend was de "Pelgrimstocht voor Klimaatgerechtigdheid" in Heerlen georganiseerd door het 
Missionair Overleg Parkstad en het IVN-Heerlen foto impressie: op facebook

Groene Kanteling verslag 2021
Mensen van de Groene Kanteling zitten ook in de Klimaatcoalitie
Parkstad.
9 juni fietstocht Heerlen – Den Haag
https://parkstadactueel.nl/2021/06/09/fietsen-van-chemelot-naar-
den-haag-voor-betere-regels-vervuilende-bedrijven/
10 juni Spandoek actie Chemelot Geleen
Eliane Gerön en René van der Leur zijn de kartrekkers van
“Grootouders voor het Klimaat” Zuid Limburg en hebben zitting
in “Stop Tihange en Doel” https://www.stop-tihange.org/nl/ 

Dag van het klimaat zaterdag 30 oktober
https://parksjtad-in-transitie.nl/dag-van-het-klimaat-heerlen-2021/ 
Gemoedelijk, gezellig, winderig, de regen was afwezig deze ‘dag van het klimaat’ in Heerlen op het
Pancratiusplein. Een foto impressie:
Zaterdag 30 oktober, #DagvanhetKlimaat Pancratiusplein Heerlen. 
Marion Coumans en Eliane Géron organiseerden in recordtijd deze gezellige markt met duurzame 
producten, zoals plantaardige hapjes en zonnepanelen. Helaas woei het wat te hard, zodat de markt 
eerder dan gepland eindigde. Ook de #GrootoudersvoorhetKlimaat waren erbij.

Als lid van Caring Vet schrijft René van der Leur regelmatig open brieven en opinie stukken in 
diverse kranten en tijdschriften. Dat doet hij ook op persoonlijke titel.
We Stay on the Ground 14 juni 2021

de Limburger, 24 juli, ingezonden brief Toppunt van ironie het verband tussen #vleesconsumptie, 
#klimaatverandering en de recente #overstroming. 
de Limburger, 27 oktober, ingezonden brief Kernenergie?
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Voor het decembernummer van het #TijdschriftvoorDiergeneeskunde mocht ik, als #CaringVet en 
lid van de werkgroep Klimaat en Duurzaamheid van deze organisatie, optreden als gastredacteur. 
Hieronder mijn oorspronkelijke tekst die met een lichte aanpassing het tijdschrift opent.
https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-vleessector-moet-kleiner-een-kwestie-van-
boerenverstand~b6958848/ 

Stadswerkplaats Heerlen verslag 2021
Stadswerkplaats Heerlen is een voor publiek
toegankelijke houtwerkplaats in Heerlen. Een
plek waar iedereen terecht kan om zelf te
werken met hout. Tegen betaling van een
redelijk bedrag kun je gebruik maken van
professionele machines en begeleiding van
enthousiaste vrijwilligers. Wil je zelf een meubel maken en ontbreekt het je aan ruimte, goed 
gereedschap en vertrouwen om te beginnen: kom langs bij de Stadswerkplaats en informeer wat je 
bij ons kan doen.
De Open Werkplaats is een nieuw initiatief, voorlopig zijn wij vanaf 2 oktober 2021 geopend 
op zaterdagen van 9u tot 17 uur. Het is ons voornemen om bij voldoende belangstelling van publiek 
en vrijwilligers ook de vrijdag te openen. Meld je je van te voren per mail even aan als je voor de 
eerste keer komt!
Ben je een starter als meubelmaker, duurzaam ontwerper of combi met metaal dan kun je bij ons 
ook werkplaatsruimte huren.
Gedurende de lockdown is de Open Werkplaats gesloten! Hou de website in de gaten voor info
over wanneer we weer open gaan!

De Stadswerkplaats is de plek waar je met hout aan de slag kunt op professionele machines. Waar je
nog vaardigheden mist kunnen wij je dit leren. Heb je al de vaardigheden dan houden we toch een 
oogje in het zeil. Ben je geïnteresseerd om je kennis te vergroten: wij geven door het jaar 
verschillende interessante cursussen zoals basis houtbewerken, basis houtbewerken elektrisch, 
diverse stationaire machine instructies en de cursus  bouw je eigen CNC houtlaser en leer hiermee 
te werken. Kortom van alles te doen in de Stadswerkplaats. Na de huidige lockdown gaan we weer 
vol aan de slag. Hou onze website in de gaten voor de startdatum: www.stadswerkplaatsheerlen.nl  .   
Of abonneer je, via de website, op onze nieuwsbrief.

29 april officieel bezoek
https://parksjtad-in-transitie.nl/werkbezoek-wethouder-en-raadslid-aan-stadswerkplaats/ 
Per 1 september is de Stadswerkplaats open gegaan. Daarvoor zijn er al workshops aan de 
vrijwilligers gegeven zodat zij de bezoekers goed kunnen instrueren. 
https://www.stadswerkplaatsheerlen.nl/index.php/2021/08/28/geloof-het-of-niet-we-gaan-open/ 
Met trots en veel dank presenteren wij……….een veilige werkplaats gesponsord door Parkstad 
Inspecties! 

Vanaf 2 oktober is de Open werkplaats beschikbaar voor IEDEREEN!
https://parksjtad-in-transitie.nl/stadswerkplaats-nog-even-geduld-en-dan/ 
https://www.stadswerkplaatsheerlen.nl/index.php/2021/11/03/met-trots-presenteren-wij-een-veilige-
werkplaats-gesponsord-door-parkstad-inspecties/ 

Bezoek van Rian Moonen (L1) voor een radio interview over het hoe en waarom van de 
Stadswerkplaats: https://l1.nl/route-regio-de-stadswerkplaats-heerlen-is-geopend-167787/ 
En hier dan de 'statie' foto na het interview en de link om het verhaal en de opname te horen.
https://www.stadswerkplaatsheerlen.nl/index.php/2021/11/15/het-interview-en-nu-met-foto/ 
Met ingang van oktober is de Stadswerkplaats open voor bezoekers.
https://parksjtad-in-transitie.nl/stadswerkplaats-heerlen-operationeel/ 
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5 November We staan in de Limburger, hier een deel van het artikel: STRIJD TEGEN 
WEGWERPMAATSCHAPPIJ: op facebook

Werkgroep Permacultuur verslag 2021
Artikel Parkstad Actueel
http://parkstadactueel.nl/2021/01/30/heerlenaar-leo-de-groot-in-de-ban-
van-o-a-permacultuur-zijn-streven-is-een-mooiere-eerlijke-samenleving-
zowel-voor-mens-als-dier/ 

Artikel Anouk Kern vrijwilligster Dobbeltuin februari
https://parksjtad-in-transitie.nl/een-bezoek-aan-een-vruchtbare-plek-in-
limburg/ 

Cursus Natuurlijk moestuinieren online
https://parksjtad-in-transitie.nl/cursus-natuurlijk-moestuinieren-2021/ 
Praktijkdagen CNM open voor belangstellenden
https://parksjtad-in-transitie.nl/praktijkdagen-moestuincursus-open-voor-
belangstellenden/ 

Dobbeltuin Bijenzaadbank voor Dag van de Aarde 22 april Bijenbloemen zaad uitdelen
https://parksjtad-in-transitie.nl/dag-van-de-aarde-nationale-zaaidag/ 

17 mei artikel Dobbeltuin in Via Parkstad
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210517_93259133 

28 & 29 mei NLdoet vrijwilligersdagen Dobbeltuin
https://parksjtad-in-transitie.nl/nl-doet-vrijwilligersdagen-2021-dobbeltuin/

Jeugd Natuur Club Dobbeltuin Eerste keer
https://parksjtad-in-transitie.nl/jeugdnatuurclub-gaat-van-start-op-de-dobbeltuin-in-heerlen/ 

Best 4 Kids op bezoek bij de Dobbeltuin
Kruiden proeverij bij Best 4 Kids buitenschoolse opvang door Leo de Groot

Open Oor activiteit Dobbeltuin
https://parksjtad-in-transitie.nl/zomereditie-open-oor-op-de-dobbeltuin/ 

Rocket oven artikel in de Limburger https://m.limburger.nl/cnt/dmf20210720_95188949 

augustus Groene Verhalen Leo de Groot over de Dobbeltuin
https://groeneverhalen.nl/2021/08/01/aflevering-8-augustus-2021/ 

Activiteiten 28 & 29 augustus workshop composteren en bezoek bewonersinitiatieven in Heerlen
https://parksjtad-in-transitie.nl/activiteiten-werkgroep-permacultuur/

Elk jaar is er op 4 & 5 september Fête de la Nature. In 2021 hebben we daar voor het eerst aan 
deelgenomen met activiteiten op de Dobbeltuin. We hielden een pizzamiddag met culinaire 
wandeling op de zaterdag. Zondag was er een gedichtenmiddag met muziek.
https://parksjtad-in-transitie.nl/fete-de-la-nature-in-de-dobbeltuin/ 
Filmpje van gedichtenmiddag: https://youtu.be/2v-yYUSVWiE 
.

Een groep kunstenaars kwamen in september blauwdrukken maken met materiaal uit de 
Dobbeltuin.
.

Een buurvrouw van de Dobbeltuin nam in september het initiatief voor een klankbijeenkomst in de 
Dobbeltuin.
Sfeer filmpje: https://youtu.be/D6E_EmLtCRo 
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Aangezien we in het voorjaar geen Open Dag in de Dobbeltuin hebben gehouden, vonden we de 
Week van de Duurzaamheid een mooie gelegenheid om Open Dag in de  Dobbeltuin te 
organiseren.
https://parksjtad-in-transitie.nl/zaterdag-9-oktober-2021-open-dag-dobbeltuin/ 

Op zaterdag 16 oktober werd er in de Dobbeltuin een Drumcirkel voor Bevrijding van 
Natuurvolkeren gehouden. Aanleiding was dat het op 12 oktober Columbus dag is. De Inheemse 
volkeren beschouwen die dag als het begin van hun kolonisatie.
Drumcirkel in de Dobbeltuin ter bevrijding van inheemse volkeren
https://parksjtad-in-transitie.nl/drumcirkel-voor-bevrijding-van-inheemse-volkeren/ 
https://parksjtad-in-transitie.nl/verslag-drumcirkel-dobbeltuin/  met filmpje

30 November op DeWij-Lemiers geweest bij Astrid Merkx met 2 vrijwilligers. Eerst een 
rondleiding over dit permacultuur project gehad en daarna hebben we samen een ooievaarsnest 
omhoog geheven.
Tijdens het Beleefweekend werd er op De Wij o.a. samen een ooievaarsnest gebouwd videoverslag.

Kruidnoten, speculaas en donuts maken met buurtkinderen op de Dobbeltuin

Presentatie voedselbossen in Waubach door 2 vrijwilligers
https://parksjtad-in-transitie.nl/presentatie-voedselbos-in-waubach/ 

Repair Café Parkstad
In mei nog niet open
https://parksjtad-in-transitie.nl/repair-
cafe-parkstad/

Het Repair Café startte door
omstandigheden pas in Juni. Door ons
steeds aan de geldende maatregelen te houden konden we hierna iedere maand een Repair Café 
organiseren. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de schermen die we vorig jaar aangeschaft 
hadden. Vijf maal bij Buurtcentrum Sam Sam in Heerlen en één maal in Dienstencentrum de Rode 
Beuk te Simpelveld. Gemiddeld zijn we dan met zo’n 12 vrijwilligers aanwezig: 2 Gastvrouwen, 1 
naaister en technische mensen. In totaal kwamen er 85 stuks ter tafel om te repareren. De klanten 
willen de technici graag behulpzaam zijn, al is dat op dit moment niet mogelijk. Ook het sociale 
aspect, een praatje en een kopje koffie gebeurt op afstand. De gastvrouw maakt een verslag van de 
bijeenkomst en stuurt dit naar de vrijwilligers en het wordt ook op de website geplaatst van Repair 
Café Parkstad.
Met alle vrijwilligers waren we op 16 Oktober in de Dobbeltuin te Heerlen. Hier kregen we een 
rondleiding en uitleg over permacultuur. We konden proeven van bloemen en groentes. Samen 
maakten we pizza’s die gebakken werden in de Rocket oven en daarna met smaak gegeten werden.
Online is er op 9 Februari een kascontrole gehouden want Repair Café is een onderdeel van 
Parksjtad in Transitie. 
Online was er op 1 December ook een bijeenkomst van de kerngroep van Parksjtad in Transitie 
waar de coördinatoren van het Repair Café bij horen. Dat ging vooral over boekhoudkundige zaken.

Werkgroep Vredesburo
Werkgroep Vredesburo is vertegenwoordigd in het Vredesplatform
Heerlen
Vluchtelingenwake 
2 maart  
17 augustus  

Zondag 26 september Vredeswandeling inclusief samenleving
https://parksjtad-in-transitie.nl/vredeswandeling-inclusief-samenleven/ 

https://parksjtad-in-transitie.nl/drumcirkel-voor-bevrijding-van-inheemse-volkeren/
https://parksjtad-in-transitie.nl/vredeswandeling-inclusief-samenleven/
https://parksjtad-in-transitie.nl/repair-cafe-parkstad/
https://parksjtad-in-transitie.nl/repair-cafe-parkstad/
https://parksjtad-in-transitie.nl/presentatie-voedselbos-in-waubach/
https://www.facebook.com/astrid.merkx.3?__cft__[0]=AZUo5-GFcaL_5Ckomq0ssbSbshU6KI58xhD_vslT_zl5xfXsbNmuoFxMRv0ts-K1nVYr-OpxFdFtpSNDUHSybD_KqlZhNC7hg9qNQDSeIepTBsBbOjNaqmfwtQ65wE-OW39aqjbcZp606gHebp1i3KMd&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/deWijLemiers/?__cft__[0]=AZUo5-GFcaL_5Ckomq0ssbSbshU6KI58xhD_vslT_zl5xfXsbNmuoFxMRv0ts-K1nVYr-OpxFdFtpSNDUHSybD_KqlZhNC7hg9qNQDSeIepTBsBbOjNaqmfwtQ65wE-OW39aqjbcZp606gHebp1i3KMd&__tn__=kK-R
https://parksjtad-in-transitie.nl/verslag-drumcirkel-dobbeltuin/
https://parksjtad-in-transitie.nl/zaterdag-9-oktober-2021-open-dag-dobbeltuin/

