IBA Parkstad
In de Parkstadgemeenten (Heerlen Kerkrade Landgraaf Brunssum Voerendaal Simpelveld
Nuth en Onderbanken) ‘loopt’ tot 2020 een IBA (Internationale Bau Ausstellung).

1. Bent u bekend met IBA Parkstad?
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IBA Parkstad is een grote zege voor deze streek ! Coenders en zijn
medewerkers hebben iets wakker-, losgemaakt in Z-O Limburg. Op naar
een duurzame vitale Leefomgeving.
Maar de naam Internationale Bau Ausstellung vink ik vreemd en dekt niet
de lading.

1.1 Welke projecten zijn, volgens u, binnen IBA gerealiseerd?
(26% = Ik ken geen projecten van IBA Parkstad)
 Accomodatie bij berg snowworld
 Center court (3x)
 Center court Kerkrade
 Center Court Kerkrade
 Centercourt
 Centre Court Kerkrade (2x)
 Continum cube
 Duurzaam Heilust
 Een mural op een flat in chevremont
 Elisabeth
 Elisabeth Stift
 Elisabeth Stift Kerkrade
 Elizabeth stift
 Fietspad
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Flat schilderingen
Flat voorterstraat hergebruik bouwmaterialen
Flats Beijerheide
Gemeenschapshuis Heilust
Golf rolduc
Heilust
Het Elisabeth stift
Het Stift
Hip Hop / Breakdance Festival
Ik groen het
Kasteelruine Schaesberg
Kerk heilust
Kerk Merkelbeek
Kom op Soep
Landgraaf trappen
Maankwartier (3x)
Maankwartier heerlen
Muurschilderingen heerlen
Oloide Wilhelminaberg Landgraaf
Plek hoogbouw bleyerheide
Protestantse kerk St.-Pieterstraat
Snowworld
Stationsgebied heerlen
Stift (2x)
SUPERLOCAL
Tiny house= mislukt
Torenflats bleijerheide (2x)
Voorbeeld is West Wint
Winkelcentrum
ZLSM
Zonnepanelen project
Bijdrage aan activiteiten Schutterspark Brunssum
Brug neutrale weg schinveld
Buitenring
Campus
Center Court
Center court Kerkrade
Center Court Kerkrade (2x)
Centercourt
Centrecort kerkrade
Deel bestrating kerkrade
Doorontwikkeling Wilhelminaberg
Exposities
Fiets/wandelroute door Parkstad
Fietsroute Parkstad
Fllats bleijerheide
Groene Long
Heilust renovatie
Hoogbouw Bleijerheide (naam weet ik niet)
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Kasteelruine Schaesberg
Maankwartier
Museumplein Limburg
Nieuwe school Hoensbroek
Park in kerkrade west q
Protestant Kerk in hevremontp
Renovatie mijnschacht nulland
Rolduc
Snowworld met een gebouw op de berg
Stift Kerkrade
Toekomstig beeld op de wilhelminaberg
Treebeek, werk ik zelf aan mee
Wilhelmina steenberg
Ziekenhuis
Zweevliegveld Schinveld
Binnenstad heerlen
Centercourt Kerkrade
Centercurt
Centrum Court
Columbus
Elisabeth Stift
Elisabethstift (2x)
Flats erensteinerstraat
Heilust
Hoogte terras op heuvel bij Skibaan.
Kerk chevremont
Maankwartier Heerlen (2x)
Mijnkolonie Heilust
Museumplein
Museumplein Limburg (2x)
Oude Royal Heerlen
Parkstadring
Project Heilust ?
Sportzone bij ziekenhuis(laat opgestart en behoort niet tot de projecten van de eerste lichting)
Wilhelminaberg
Ziekenhuis

2. U krijgt vandaag de mogelijkheid om een innovatief, toekomstgericht
project te presenteren aan IBA Parkstad. Waar gaat uw project over?








Aanrijroutes en openbaar vervoer
Afbraak en renovatie van belastingkantoorgebouw ( betonnenhoogbouw aan Atriumflat)
Afbreken gebouw zeeman Park maken Eveneens park maken gebied tegenover voormalige
apotheek van Wersch
Anstelerbeek binnen Eygelshoven upgraden. Zoveel mogelijk weer vrijleggen binnen de
bebouwde kom. Daarmee een herstel van een oud dorpsbeeld terugbrengen, waardoor juist de
Eygelshovense kern weer een toeristische uitstraling krijgt.
"Behoud van de Botanische tuin en Rolduc.
De rest hangt toch aan de Rodaboulevard.
Deze worden ook nog eens ondersteund met Beleef Kerkrade.
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Die bedrijven kunnen hun broek wel zelf ophouden. Stopt dat geld van Beleef Kerkrade in Rolduc
/ Botanische tuin, zodat daar meer mensen komen."
Binnen Parkstad zorgen voor een groene draad. Een aaneengesloten stuk groen als een lint door
Parkstad. Dit betekent o.a. sloop van woningen, herhuisvesting, aanleg nieuwe groengebieden
enz. Hierdoor krijgt de naam Parkstad pas echt haar ware betekenis.
Binnenstadse projecten om mensen te trekken en bestaansrecht te geven aan middenstand en
andere participerende partijen.Kleinschalige winkeltjes in grote getale in de binnenstad. Terug
naar de tijd van weleer anders loopt alles uit de binnensteden weg .En het gaat uiteindelijk om
een stad leefbaar te maken. Denk daarbij aan Queens in N.Y. dorp in een stad met talloze
cultuur-invloeden. DAT LEEFT.! Moet hier ook.
Centercourt kerkrade
Co 2
Cultuur, geschiedenis en kunst
De aanpak van leegstaande winkels, waarbij deze omgetoverd worden tot bijvoorbeeld
ontmoetingscentra, creatieve centra of andere maatschappelijke centra.
De langste en hoogste hangbrug van Nederland voor wandelaars van de top van de
Wilhelminaberg via Gaia Zoo naar Centercourt en Museumplein (zie bij voorbeeld Reutte). Een
toeristische landmark.
Dialect onderwijs op basisscholen
Duurzaam en energie neutraal wonen
Duurzame energie met zonnepanelen
Een bruisend centrum creeren en 1 grote markt in Kerade en niet overal een paar kraampjesw
Een fietspad van Kerkrade tot Valkenburg overhebt vml miljoenenlijntje met aansluiting op
andere doorgaande fietspaden en attractie als gajapark en mondoverde
"Een groot, centraal gelegen recreatief PARKSTAD MONUMENT, van grootse allure,
waarin de mijnwerkerscultuur en -verleden stralend wordt gemanifesteerd."
Een grote luxueuze camping met parkvoorzieningen in Parkstad, bijvoorbeeld in natuurgebied
Ehrenstein
Een speciale woonvorm voor 65 plussers. Geen aanleunwoningen maar kleine bungalows met
alle voorzieningen bij de hand. De plaats waar nu het IBA project komt (achter ziekenhuis) was
hier een zeer geschikte locatie voor geweest. Helaas. Ik vind een sportaccommodatie met
zwembad niet geschikt voor in het centrum.
Een zondagsmarkt in Kerkrade met homemade producten
"Eerst komen tot een betere samenwerking van gemeente
en openbare besturen tot nu toe geld over de bekende balk smijten"
Energie opwekken d.m.v. wind, zon enz.
"Fietsroute Aken - Heerlen
Fietsroute langs attracties parkstad"
Geen flauw idee. dan zou ik me meer moeten inlezen over iba om daar een goede mening over
te geven
Geen idee
Grensoverschrijdend denken en werken
Heerlen bouwt alleen duur en niet duurzaam
Heerlen?
Herindeling en ophouden met dorpspolitiek, we blijven in Parkstad té arm, ontevreden, te dik,
ongezond.... kortom alles wat té is.
Het toepassen van duurzame initiatieven op bestaande bouw, tegenwoordig wordt dit enkel
toegepast in nieuwbouw terwijl er nog veel te verbeteren valt aan de huidige bouwwerken.
Hierbij valt aan vele initiatieven te denken: zonnepanelen, zonneboilers, groene wanden en
daken, cradle to cradle initiatieven, hemelwateropvang of circulair inkopen door de gemeentes.
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Hoezo heerlen. woon in kerkrade
Ik dat er meer jeugd naar parkstad getrokken moet worden. Eventueel een universiteit
realiseren?
Ik denk dat Kerkrade voorlopig tot rust moet komen
Ik weet geen duurzame projecten voor Heerlen????? Hoezo Heerlen???? Zeg dan Parkstad of
Kerkrade...
Ik weet geen project, maar ik vind het vreemd dat hieronder Heerlen genoemd wordt, terwijl de
vraagstelling over Parkstad gaat.
Ik wil mijn energie niet in Heerlen steken.
"Ik zou graag een Ecodorp/Tiny house project willen in mijn achtertuin de Kaffebergsweg 27 in
Kerkrade.
Ik zou graag een boomtoppen wandeling van uit mijn tuin willen met minimaal 3 torens die
vanuit mijn tuin starten.
Ik zou graag minimaal 3 paalhuizen in mijn tuin willen bouwen tussen de 4 en 6 m2 grond
oppervlakte.
Ik zou graag Angorageiten willen houden in mijn tuin en deze overdag door het bos naar de
helling bij Kasteel Erenstein laten lopen. De geiten kunnen gemelkt worden met in een klein
aanhangertje/huisje waar ze als beloning voer krijgen. De melk wordt verwerkt tot geitenkaasjes
door met cliënten van Radar en/of Op de Bies en in de tuin in een klein huisje verkocht.
De wol van de geiten Mohair wordt verwerkt in bij ons aan huis tot een streekproduct zoals
wolbolletjes, kleding, dekentjes, etc.
Dit alles trekt de toeristische lijn door naar de stad.
Ik wil samen met mijn man een windwokkel productielijn starten met subsidie en dit bij
particulieren plaatsen in Kerkrade.
Ps. Wij hebben een machinebouwbedrijf en atelier/werkplaats en ik organiseer het
Wolspektakel, de Limburgse Brei- en haakdagen. En ik werk bij Techniek College waaronder de
afdeling Technisch Industrieel product vormgeving en wij zijn druk bezig met duurzaamheid en
het ontwikkelen van innovatieve ideeën.
Wij zijn er al mee bezig, maar ik zou graag shredders, extruders, injectoren, persmachines
bouwen die heel klein zijn en bij particulieren neer gezet kunnen worden waar plastic en papier
voor verzameld kan worden en nieuwe producten uit gehaald kunnen worden. Wij hebben deze
machine al staan maar zouden dit Parkstad, regio, Limburg, Eurozone breed willen uitzetten en
met mensen samenwerken om te laten zien hoe je nieuw producten zelf kunt maken met afval.
Ook filaments voor 3D printers kun je hierdoor zelf maken.
Ik heb geprobeerd mee te doen aan het zonnecollectoren project en dit was totaal niet
interessant omdat het pas interessant is als je een elektrische CV kunt laten instaleren en dit gaat
niet via dit project, dus zijn wij afgehaakt."
Kasteel Schaesberg
"Kerkrade weer aantrekkelijk maken voor jonge mensen.
Door beleid versoepelen bij jongeren(wie wil al blijven in een gemeente waar je uit elkaar
gejaagd wordt als je met drieen bij elkaar staat)Betaalbare kinderopvang in iedere
wijk,aantrekkelijke veilige speelplekken voor kinderen,misschien zelfs belastingvoordeel.
In de wijken ruime leegstaande(vaak overheids,-)gebouwen ombouwen tot geschikte
seniorenwoningen.Niet alle ouderen in het centrum plaatsen maar in eigen wijk laten"
Laat het centrum van Kerkrade niet verloederen en zorg er eens voor dat niet nog meer winkels
uit Kerkrade vertrekken, wat blijft er nog over als 'het nieuwe' centrum gereed is?? Schandalig!
I.p.v. Jullie druk maken over 'de toekomst van Roda'!ðŸ˜¡ðŸ˜¡ Roda heeft niks gepresteerd dus
die moeten hiervoor maar eens boeten!
Light rail Aken-Kerkrade-Heerlen-Sittard/Geleen-Maastricht-Luik-Aken
Luchr/warmte pompen ipv cv
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Meer groen gebied in Parkstad, door de aanleg van de stuctuur weg is het gehele groen en
leefgebied van mens en dier verstoord. De kap van bomen was hiervoor nodig, maar of de zeer
grote hoeveelheid die gekapt is noodzakelijk was, betwijfelen wij ten zeerste . Wij ervaren het als
roofbouw op de natuur.
Meer investeren in zonne- en wind energie
"Mensen aan het werk helpen.
Zo wie zo mensen voor de aow- leeftijd verplichten iets te doen en niet zonder tegenprestatie
geld geven. Indien de mensen hiertoe in staat zijn."
Metroverbinding Kerkrade - Herzogenrath - Kohlscheid
Mijnspoorlijn tussen continium kerkrade en schacht nulland. Oude locomotief en wagonnetjes
zoals vroeger ondergronds in de mijn gebruikt werd. En in schacht nulland een ondergrondse
gang heropenen.
Natuur en biovoeding educatie en diverse natuurworkshops voor kids van basisscholen of
speciaal onderwijs vanuit de biologische tuin carisborg.
Natuur,cultuur,enz.
Om de voormalige hockeyvelden Carisborg te integreren in het groen- en wandelgebied
Carisborg zodat dit voor iedereen op een fijne manier openstaat c.q. te gebruiken is. Verder zou
dan de woonwijk die rondom de hockeyvelden ligt rust krijgen en niet meer 'gebombardeerd'
worden met de gekste projecten van een camping tot een 'off leash dogpark'
Om werkprojecten voor 60+ en andere reserve werknemers, met een minimumloon weer aan
een vaste baan te helpen.
Onderbouwing van Center Court !!!
Ontwikkeling centrum Kerkrade
Over ambachten en cultuur
Over de drukte in Kerkrade door het afsluiten van alle wegen.
"Parkstadgemeente realiseren met alle betreffende gemeenten, ik ben dus voor
fuseren/samenvoeging.
Tijdens samvoeging alleen praten over parkstad en zeker niet over Heerlen. Ligt veel te gevoelig
en emotioneel. Het spreekt vamzelf dat een Parkstadgemeente veel meer invloed heeft in de
Provincie en in Den Haag, hetgeen ten goede komt aan de ontwikkeling van het Parkstadgebied.
Foutje in de volgende bullit, het gaat toch over Parkstad."
Project sport centrum bij het ziekenhuis
Rolduc de school die leegstaat ombouwen naar diverse restaurants of eetgelegenheden zondag
bier Kerr believing komt en Rolduc hier inkomsten kan genereren
Spoorlijn Heerlen Kerkrade Avantis Aachen
Stimuleren plaatsing zonnepanelen.
Vanwege krimp moet het aantal ( koop) woningen verminderen. Tevens blijven veel ouderen
langer thuis wonen. Maak van 2 aaneen geschakelde huizen een meergeneratiehuis, waarbij
meerdere generaties apart onder een dak kunnen leveren en elkaar kunnen ondersteunen.
Verdraagzaamheid
Vernieuwing Sportpark Kaalheide
Vitaal Kerkrade; combinatie van duurzaamheid, voeding, educatie, saamhorigheid
Werken en wonen in een veilige omgeving.
"Werkgelegenheid voor parkstad
Overheids diensten uit randstad naar onze regio
Beter openbaar vervoer ."
"Windturbines die niet naar een aantal jaren weer worden gesloopt i.v.m. beëindigen van de
subsidieregels; anders is het allemaal weggegooid geld.. wat heeft Heerlen hier specifiek mee van
doen in de onderste alinea vraag Heerlen is geen Parkstad
Of is dit een suggestieve vraagstelling....."
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Zeer zeker over de slechte fietspaden in en om parkstad
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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