
Verslag bewonersbijeenkomst Heugemerveld - Metropool 3 november 2021 

Op 3 november jl. vond de inloop-bewonersbijeenkomst plaats mbt de ontwikkelingen op en rondom het Kardenaal 
van Rossumplein.  
Aanwezig waren namens Metropool: Marije Seinen, Hein Schilder, Gert-Jan Hesseling, Dennis Kroon, Berry Temmink, 
Peter van Kooten 
Namens Lidl Nederland: Maarten Frolichs 
Architect namens CB5, Marco Weijers 
Procesbegeleider namens CO3, Carola Janssen 

Bewoners hebben hun aanwezigheid genoteerd (Corona-richtlijn). Het betreft ca. 40 bewoners, waaronder 
vertegenwoordigers van het Buurtnetwerk, de Milieugroep en tal van verenigingen. 

Twee weken voor de bijeenkomst hebben alle huishoudens in het Heugemerveld een uitnodiging ontvangen voor de 
bewonersbijeenkomst (zie bijlage). 

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden in La Bellettsa. Er waren 7 thema tafels waar bewoners vragen konden stellen en 
hun wensen/visie voor het Kardinaal van Rossumplein konden delen.  
Deze input konden bewoners noteren op post-it's en op de flip-over bij de desbetreffende thematafel.Bewoners waren 
vaak sceptisch, doch positief gestemd en nieuwsgierig naar de proces- en planvorming van Metropool. Overal wijzen 
alle neuzen dezelfde kant op. Bewoners hebben in het verleden vele teleurstellingen moeten verwerken, ervaren 
actueel nog overlast en verwachten belemmerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de sluiting van de Duitse Poort. 
Desalniettemin dragen ze de wijk een zeer warm hart toe en hebben meer dan genoeg wensen gedeeld mbt het 
toekomstbeeld van het plein. Onderstaand dan ook een beknopt verslag van de gedeelde informatie, verdeeld onder 
de - in de aankondiging en uitnodiging - genoemde 7 thema’s. Beeldmateriaal lag op tafels om het gesprek op gang te 
brengen en te houden (zie bijlage). 





De 7 thema’s: 

 

 

 
 

DE TOEKOMSTVAN HET PLEIN 
EN DE ONTMOETINGSPLEKKEN

Na sluiting van de kerk wordt simpelweg de helft van het plein niet 
gebruikt. Er is geen mogelijkheid meer voor bezinning en spontaan 
samenkomen. De kerk is in 2018 aan de eredienst onttrokken.  
Op het plein staat slechts één bank.  

Er is nood aan een laagdrempelige ontmoetingsplek. Het rond 2000 
afgebroken gemeenschapshuis wordt gemist. La Bellettsa draagt 
weliswaar bij aan de behoefte, maar laat veel te wensen over. Ook de 
indeling van het gebouw maakt het vrijwel niet mogelijk om de gewenste 
activiteiten te organiseren.De huur is hoog en het beheer teleurstellend. 
De kosten voor het gebruik van de locatie te hoog (€ 20).  

De nood aan een gemeenschapshuis/buurtcentrum is enorm, niet allen 
voor ouderen (denk aan: bingo, knutselen, dansen), maar ook voor 
jongeren (denk aan: repetitie ruimte voor bandjes). 

Een sportplaats midden het groen op het plein is 1 van de vele ideeën 
die geopperd worden (denk hierbij ook aan een jeu de boule baan)

ERFGOED EN KERK

De emotie is voelbaar aanwezig tijdens de gesprekken over de kerk. 
Geboorten, huwelijken en uitvaarten van de lokale bevolking hebben 
plaatsgehad in de kerk.  

Nagenoeg alle aanwezigen zijn zich ervan bewust dat het gebouw geen 
meerwaarde heeft en biedt. Kennis en kunde ontbreken om te kunnen 
vaststellen of het gebouw dienst kan doen als gemeenschapshuis en/of 
getransformeerd kan worden tot woningen. Het is een gebouw wat niet 
duurzaam is.. is het nog wel de moeite waard? Er wordt gedroomd over 
penthouses voor senioren op het dak van de kerk… 

De contouren van de kerk (na sloop) zouden zichtbaar moeten blijven. 
Wellicht dat het één of andere element (denk aan de authentieke 

kerkramen van Jos Hermans) hergebruikt kan worden. Het sentiment 
krijgt dan een blijvende plek.

DE SUPERMARKT 
VAN DE TOEKOMST

Unaniem wordt gesteld dat een supermarkt een noodzakelijkheid is om 
de wijk levend te houden. In het verleden waren er in het Heugemerveld 
meerdere winkels gehuisvest, zoals de slager en bakker. De grote wens is 
dan ook om de kleinere detailhandel terug te brengen naar de wijk.  
Jammer genoeg is het bijna ondenkbaar een soort van Blokker, Zeeman 
of Hema voor de wijk te winnen. Daarvoor is de wijk te klein.  

Het is een kans voor Lidl om in een grotere winkel kleinere plekken onder 
te verhuren aan bijvoorbeeld een bloemist, bakker, slager en/of 
delicatessenwinkel. Daarmee wordt een grote behoefte van de wijk in 
één keer afgedekt. Aanbod van verse (biologische) waar is ook van 
belang. 

Het is voor de wijk belangrijk dat de nieuwe supermarkt niet ‘te groot’ 
wordt en te veel  ruimte van het noodzakelijke groene plein opslokt (geen 
XL-formule zoals de AH op de Scharnerweg). 

Wat wordt er verder nog gemist: een pinautomaat en een zorgloket, maar 
daarover meer bij het volgende thema. 



 

 
 

 
 

KINDEREN EN OUDEREN, 
GEZONDHEID EN ZORG

De aanwezige ouderen (het merendeel van alle aanwezigen) zijn 
weliswaar teleurgesteld over de vaak passieve houding van de gemeente 
en het niet-slagen van plannen mbt de kerk. Desalniettemin dragen ze de 
wijk een warm hart toe en hopen ze - letterlijk voor hun dood - op een 
mooie planvorming en -ontwikkeling zodat hun wijk toekomstbestendig 
wordt en hun kinderen en kleinkinderen met trots terugkijken naar hun 
geboorteplek. 

Ouderen missen passende huisvesting. De wachttijd schijnt hoog te zijn 
(8 jaar). Velen vragen dan ook naar kwalitatieve huisvesting op het dak 
van de Lidl.  
Daarnaast is het onderbrengen van een medisch centrum voor 1e-
lijnszorg gewenst, bijvoorbeeld in de leegkomende Lidl. Denk daarbij aan 
een apotheek, een zorgloket, een pedicure/manicure, een dorpswinkel 
(zoals in Simpelveld), een buddy voor de wijk, het groene kruis.  

Gedroomd wordt over een wellness en leisure-centrum.

GROEN EN DUURZAAMHEID

Het aanwezige groen in de wijk is van kwalitatieve mindere waarde. 
Bomen zijn scheef gewaaid en er wordt dan ook voorgesteld om betere 
bomen te plaatsen op de plek van de huidige aanplant. Het groen 
rondom de kerk zou behouden moeten blijven of iets mooiers voor terug 
komen.  

Het verlengen van de Groene Loper naar de wijk wordt als kans gezien: 
meer mensen die van de faciliteiten van de wijk gebruik maken, maakt de 
wijk levensbestendig. De Baron van Hövellstraat zou moeten 
transformeren naar een eigen Groene Loper.  

Het vergroenen van het dak van de nieuwe Lidl winkel wordt als kans 
gezien of een multifuctionele kas waar een groen thema een rol kan 
spelen?  

De bebouwing van de kerk wordt als donker ervaren, geopperd wordt 
dan ook dat de nieuwbouw van de nieuwe supermarkt in lichte en/of 
duurzame materialen zou moeten worden gerealiseerd.

AUTO’S, FIETSEN 
EN PUBLIEKE RUIMTE

Parkeerproblematiek is een voortdurend vraagstuk in de wijk. Het 
parkeren van klanten van de winkel als ook medewerkers van de kantoren 
aan de rand van de wijk, leidt tot irritatie. Daarnaast is de toelevering van 
de Lidl niet optimaal. De vrachtauto die volgens bewoners twee keer per 
dag door de wijk rijdt, kruist meerdere malen de lijnbus. Dit zorgt voor 
onveilige situaties. Over fijnstof maakt men zich eveneens zorgen. 
Geopperd wordt na te denken over elektrische auto’s voor de bezorging 
van de Lidl. Het zou ook fijn zijn als Lidl inpandig kan laden en lossen. 
Momenteel vind het laden en lossen op straat plaats onder de 
appartementen. 

De onzekerheid van het sluiten van beide spoorwegovergangen speelt de 
discussie parten. Het sluiten van de Duitse Poort op korte termijn (pilot?) 
zal leiden tot sluipverkeer. Maar vanuit Heugemerveld is er eigenlijk geen 
doorgang (auto) naar het centrum, dan zal men toch een stuk noordelijker 
moeten rijden, de onderste 2 bruggen zijn fietsbruggen. Men zou de 
Bloemenweg kunnen sluiten voor verkeer. Een autoluwe wijk is een wens. 

Voor de nieuwe winkel wordt gedacht aan parkeren in het groen en/of 
een parkeerkelder.



 

Naast bovenstaande informatie is ook gesproken over een alternatieve locatie voor de Lidl ipv het Kardinaal van 
Rossumplein. Gedacht wordt aan het nog te ontwikkelen perceel van Servatius aan de rand van de wijk, of de locatie 
van USA/wasstraat aan de Bloemenweg.  

Referenties / goed gelukte voorbeelden, genoemd door de aanwezigen: 
- Boxtel, Sacre Coeur 
- Den Bosch, Heilig Hart kerk 
- Den Bosch, Graafsebaan 
- Maastricht, Groene Loper - Mama Café 
- Maastricht, zalencentrum het Ruweel 

Aan het eind van de bijeenkomst hebben mensen nog een vragenlijst ingevuld en aangegeven of ze op de hoogte 
willen blijven of zelfs willen deelnemen aan vervolgbijeenkomsten.  

4 november 2021 
Carola Janssen 

WONEN, WINKELEN 
EN RECREËREN

Alle bovengenoemde en uitgewerkte thema’s bevatten onderdelen die 
passen bij wonen, winkelen en recreëren. Duidelijk is dat de wijk geen 
recreanten van buitenaf zal trekken (toeristen), maar dat de eigen inwoner 
graag in eigen wijk voor eigen voordeur zou willen verblijven. Daarbij is 
zowel een binnen- als buiten activiteiten aanbod noodzakelijk.  

Wonen: toevoegen van kwalitatieve seniorenwoningen en eventueel 
passende woningen voor starters (voor de diversiteit in de wijk). 

Winkelen: meer kleinere winkels (of als onderdeel van de supermarkt). De 
Leim (Heer) en de Beemte (Heugem) worden als referentie genoemd. 

Recreëren: ontmoetingsplekken, zowel binnen als buiten. Sport, spel en 
wellness/bezinning.  

Voor alle panden geldt dat naast de juiste sfeer en beleving, rekening 
gehouden moet worden met de toegang van mensen met een 
beperking. 


