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Nog een aantal dagen en dan ligt 
een boeiende periode van vier 
jaar besturen achter ons. Een ge-
denkwaardige periode, die in het 
teken stond van het bouwen aan 
de gemeente Simpelveld, is bijna 
geschiedenis. Samen met een zeer 
betrokken gemeenteraad en amb-
telijke medewerkers ronden we 
deze fase af. 

In deze uitgave willen wij de 
meest in het oogspringende zaken 
de revue laten passeren. We ne-
men afscheid van twee energieke 
wethouders, Wiel Weijers en Ryan  
Palmen, die samen het Simpelveld-
se politieke toneel gaan verlaten. 
Zij hebben met de gemeenteraad, 
de ambtelijke organisatie en alle 

externe instanties en organisaties 
veel projecten en programma’s ge-
realiseerd of in de steigers gezet. 
Kijkt u alleen maar eens naar de 
diverse bouwkranen, die hoog bo-
ven de Simpelveldse skyline uitto-
renen. Simpelveld anno 2010...

Vier jaar van intensief besturen 
zijn over een paar dagen verleden 
tijd, wij hebben met z’n allen veel 
bereikt. De gemeenteraadsverkie-
zingen naderen. Na de verkie- 
zingen komt een nieuwe ploeg die 
voor u allen de komende vier jaar 
het college en de raad gaan vor-
men. 
De komende periode zal gestalte 
krijgen door samen de schouders 
eronder te zetten. 

Samen kunnen we zorg dragen 
dat we in onze gemeente veilig en 
comfortabel kunnen wonen, wer-
ken, leren, recreëren en sporten. 
Uw deelname en betrokkenheid is 
daarbij zeer van belang.

Op 3 maart 2010 kunnen alle 
stemgerechtigden van Simpelveld 
hun vertegenwoordigers in de ge-
meenteraad kiezen. Ik wil graag 
iedereen binnen onze gemeen-
schap uitnodigen en oproepen om 
te gaan stemmen, ik reken op uw 
deelname want voor een toekom-
stig vitaal Simpelveld is uw stem 
nodig!

Veel leesplezier!

Hub Bogman,  
burgemeester  
Gemeente Simpelveld

• Simpelveld anno 2010...
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Beste inwoners,

Februari 2010
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Op het steigerachtige terras buiten 
de werkkamer van Burgemeester Hub 
Bogman staat een parmantige reiger 
observerend over de winterse vijver 
heen te turen. Aan de ene kant het op-
geknapte Hellingbos met vernieuwde 
Kruisweg en aan de andere kant de 
eerste zichtbare tekens van het nieu-
we centrum van Simpelveld. De ironie 
van het moment…
Vanuit het ‘Huis van de Gemeenschap’, 
zoals Hub Bogman het graag noemt, 
blikt hij terug op de achterliggende 
raadsperiode. ‘Er is veel gebeurd in de 
afgelopen vier jaar’, vertelt hij. ‘Het 
was een enerverende tijd. Wij zijn op 
eigen kracht uit de artikel 12 situatie 
gekomen en kunnen financieel weer 
op eigen benen staan. Dat getuigt 
van een geweldige daadkracht, inzet,  
enthousiasme en betrokkenheid van 
alle mensen die hiervoor gezorgd 
hebben; niet alleen de gemeente-
raad en het college van burgemees-
ter en wethouders, maar ook de ge-
hele ambtelijke organisatie en zeer 
zeker alle externe instanties, vereni-
gingen en organisaties van Simpel-
veld en Bocholtz. Daar ben ik als 
burgemeester bijzonder trots op.’ 
‘Vier jaar besturen. Een termijn waar-
in burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad een aantal zaken heeft 
neergezet. Maar niet alleen “wij”, zegt 
Hub Bogman. ‘Met “wij” bedoel ik de 
gehele samenleving binnen onze ge-
meente. Neem de adviesraden, stich-
tingen, organisaties, ondernemers en 
natuurlijk de vrijwilligers, zonder hen 
waren wij met z’n allen niet zover ge-
komen.’

Wat was in de afgelopen periode uw 
grootste drijfveer? ‘Ik vraag me bij elk 
onderwerp steeds af: “Wat betekent 
het voor onze inwoners?”. Want daar 
doe ik het tenslotte voor, dat is mijn 
overtuiging; te allen tijde de mens als 
uitgangspunt nemen. Mensen moeten 
zich prettig voelen, goed en veilig kun-
nen wonen, de werkgelegenheid moet 
voorhanden zijn in de omringende ste-
den. Er moet plaats zijn voor ontspan-
ning en voor een divers verenigings-

leven. Maar er is natuurlijk veel meer 
nodig om dat allemaal te bereiken. 
Wij hebben flink geïnvesteerd in de 
basisvoorzieningen, kijk bijvoorbeeld 
naar de kinderopvang, de peuterspeel-
zalen, de bibliotheek, de gymzaal bij 
de brede school in Bocholtz en de ge-
troffen voorbereidingen voor de rea-
lisatie van de nieuwe brede school in 
de Simpelveldse kern. 

‘Ook een belangrijke basisvoorzie-
ning is natuurlijk de medische zorg. 
Het AED-netwerk dat actief is en het 
hypermoderne Welzijns Medisch Cen-
trum in Bocholtz zijn daar mooie 
voorbeelden van. Maar straks ook het 
nieuwe zorgcentrum tegenover het 
klooster in Simpelveld waarin de eer-
stelijns gezondheidszorg gehuisvest 
wordt, vertelt een trotse burgervader.

• Terugblik
Hub Bogman in gesprek met Peter Ramakers

Wet Maatschappelijke  
Ondersteuning (WMO) 
Deze wet is erop gericht om mensen 
met een beperking of anderszins, te 
ondersteunen en hen zodoende in 
staat te stellen om volwaardig mee te 
kunnen doen in de samenleving. ‘Het 
is ook onze taak om mensen te acti-
veren om mee te draaien als vrijwilli-
ger of als mantelzorger. Want vergeet 
niet dat een groot deel van de heden-
daagse gemeenschap draait op de in-
zet van vrijwilligers. Met deze vorm 
van burgerparticipatie zijn we alle-

maal gebaat. Op dit vlak is enorm veel 
vooruitgang geboekt in de afgelopen 
raadsperiode’, zegt Hub Bogman. 
‘Ook de bestrijding van armoede is een 
belangrijk aandachtspunt. Momenteel 
wordt samen met de gemeenten Nuth 
en Voerendaal bekeken welke mensen 
onder deze grens vallen. Wij willen 
deze mensen helpen om weer deel 
te nemen aan de samenleving. Vaak 
gaan deze mensen zich verschuilen 
om in eenzaamheid te belanden, dat 
mag niet’, vindt hij. ‘Ook hier voel ik 
me verantwoordelijk voor!’

Krimp en vergrijzing
‘De afgelopen jaren hebben wij goed 
gekeken naar de naderende krimp en 
vergrijzing. Beide thema’s zijn zo goed 
als onomkeerbaar. Er worden minder 
mensen geboren, er is een sterfteover-
schot en de groep 65-plussers wordt 
alsmaar groter. Maar er vestigen zich 
ook steeds minder mensen. De be-
volking neemt in aantal af. Allemaal 
zaken die veelvuldig aan de orde zijn 
geweest in de afgelopen jaren. Wij 
hebben onder anderen onze scholen 
al gereduceerd tot twee brede scholen.  

De vergrijzing echter, verdient ook in 
de komende periode onze zorgvuldige 
aandacht.’ 

Veiligste gemeente
Met gepaste trots vertelt Hub Bogman 
dat de gemeente Simpelveld de veiligste 
gemeente van Limburg is op het gebied 
van verkeersveiligheid en wat crimi-
naliteit betreft de veiligste van Zuid- 
Limburg. ‘Ook dit gegeven draagt na-
tuurlijk bij aan een uitstekend woon- 
en leefklimaat binnen onze gemeente. 
Om dit te bereiken werken wij nauw 
samen met onder andere de politie en 
het veiligheidshuis in Kerkrade. ‘Veilig-
heid gaat natuurlijk verder’, meent hij. 

‘Onze gemeente heeft een goed ge-
organiseerde en kundige brandweer, 
die tijdens de vorige raadsperiode 
de beschikking heeft gekregen over 
een kazerne in de nieuwe werf, waar 
eveneens de dienst openbare werken 
is gehuisvest. Een dienst die de af-
gelopen winter behoorlijk in touw is 
geweest en met succes de grote hoe-
veelheden sneeuw en gladheid heeft 
bestreden. Chapeau voor deze men-
sen’, zegt de burgemeester.

Simpelveld, veiligste gemeente

De wintertuin van het ‘Huis van de Gemeenschap’

In Parkstad werkt Simpelveld mee 
aan een economische structuur-
verbetering voor de regio.
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Twee totaal verschillende mensen 
kwamen elkaar in de politieke arena 
als wethouder tegen en wisten snel de 
juiste modus te vinden, om samen hun 
bijzondere krachten te bundelen en 
ten uitvoer te brengen. Met ieder hun 
eigen specifieke portefeuille wisten 
ze anderen te enthousiasmeren om zo 
de gemeentelijke doelen te bereiken, 
Wiel Weijers en Ryan Palmen.
Over enkele weken zal Ryan de bur-
gemeestersketting dragen en als jonge 
burgervader over Hilvarenbeek wa-
ken. Wiel gaat zijn creatieve en erva-
ren vleugels uitspreiden als een soort 
cultuurinspirator binnen de scoop 
van cultuur- en toeristische ontwik-
kelingen. Maar eerst blikken zij ge-
zamenlijk terug op hun succesvolle 
ambtsperiode en houden natuurlijk de 
naderende verkiezingen nauwlettend 
in de gaten.
Toerisme en cultuur is je op het lijf 
geschreven. Hoe staat Simpelveld er 
toeristisch bij? ‘Wij staan onmisken-
baar op de toeristische kaart. En het 
wordt nog beter’, vertelt Wiel. ‘We be-
ginnen de vruchten te plukken van de 
intensieve samenwerking met externe 
partijen. Neem het toeristisch platform 
als voorbeeld; een afgewogen mix van 
gedreven ondernemers en organisa-
ties. Hier worden de draagvlakken ge-
creëerd die noodzakelijk zijn voor de 
uitbouw van het toerisme in Simpel-
veld. Zij zijn de motor! Simpelveld is 
immers anders’, meent Wiel.
Wat maakt Simpelveld dan zo an-
ders dan anders? ‘Natuurlijk is de 
ZLSM een van de grote en markante 
publiekstrekkers; zij maken het ver-
schil. Het is een van de pijlers van 
toeristisch Simpelveld. Ik wil daar wel 
een primeur aan toevoegen’, glundert 
Wiel. ‘Eind februari zullen wij een 
campagne starten, waarin de link tus-
sen ZLSM en Simpelveld volledig tot 
uitdrukking komt. Wij zullen dan naar 
buiten treden onder de veelzeggende 
naam: “Stoomstadje Simpelveld”.’

‘Toerisme is de nieuwe economie voor 
ons. Van de toeristische potentie is een 
product gemaakt’, voegt Ryan toe.
‘Onze toeristische profilering moe-
ten wij als gemeente en gemeenschap 
benutten en een relatie leggen naar 
andere objecten. Want we hebben 
zoveel meer’, vertelt Wiel. ‘Denk aan 
het heuvellandtoerisme, het “hoe-
ve” toerisme  onder andere Gillishof 
in Bocholtz en De Witte Keizerin in 
Simpelveld, ons vakantiepark, het 
natuurtransferium, het vernieuwde 
Hellingbos met zijn Kruisweg, de Ja-
cobusroute in Bocholtz en het Remigius- 
pad in Simpelveld. Volgende maand 
komen daar nog de Romeinse- en een 
religiewandeling bij. Ook zullen de 
buitengebieden toeristisch beter be-
nut moeten worden. Wandelpaden in 
de buitengebieden zijn er genoeg; al-
leen zou het fantastisch zijn als in de 
nabije toekomst er ook kleinschalige 
horeca mogelijk gerealiseerd kan wor-
den. 

Eigen initiatieven zijn dan natuur-
lijk onontbeerlijk? ‘Zeer zeker, denk 
aan kleine terrassen maar ook aan de 
initiatieven die in het verleden zijn 
ontwikkeld; neem de diversiteit van 
de Scholtissenhof in Bocholtz en de 
ontwikkelingen bij Huize Damiaan in 

Simpelveld als voorbeelden. Je zult 
dan wel de toeristische bezoekers naar 
Simpelveld moeten trekken. ‘Kijk’, zegt 
Wiel, ‘de bezoekersaantallen stijgen 
elk jaar, toeristen komen al in grote ge-
tallen naar Zuid-Limburg. Simpelveld 
fungeert dan vaak als dagtoerisme. 
Ze komen voor de stoomtrein of een 
wandeling. Om dat verder uit te bou-
wen naar eveneens overnachtingen, 
is onze website www.toeristischsim-
pelveld.nl cruciaal. Maar ook de VVV 
natuurlijk. Daar zijn de (foto)boeken, 
wandelingen, vakantieverblijven en 
andere informatie beschikbaar. Al-
lemaal zaken die in de afgelopen  
periode verwezenlijkt zijn. En met 
succes. Maar we moeten ook niet de 
illusie hebben dat we Valkenburg zijn, 

dat willen wij ook niet, hou het als-
jeblieft kleinschalig’, besluit Wiel met 
een voldane glimlach.
‘We hebben met beperkte middelen, 
denk maar aan artikel 12 periode, toch 
een niveau neergezet door middel van 
samenwerking en eigen initiatieven 
door de gehele gemeenschap. Je wordt 
creatiever en sluit partnerships omdat 
de middelen beperkt waren. Noem 
het de nieuwe overheid’, vertelt Ryan. 
‘Iets waar we met z’n allen best trots 
op mogen zijn.’
De maagdelijke bouwvlakte naast 
de markt manifesteert zich als het 
begin van iets moois. Het nieuwe 
centrum! Eindelijk Ryan? ‘Ik heb er 
nooit aan getwijfeld dat het er zou ko-
men. Langzaam wordt iets zichtbaar of 
juist niet meer zichtbaar, als je naar de 
reeds afgebroken panden kijkt. Sinds 
1999 zijn we al aan het denken welke 
kant we op willen met het centrum. 
Pas in 2003 boog de eerste project-
ontwikkelaar zich over de plannen. 
In 2004 werd de intentieverklaring 
weer ontbonden en besloot de ge-
meente een eigen stedenbouwkundig 
plan te ontwerpen en dit vervolgens 
door een projectontwikkelaar te laten 
uitvoeren. Vier jaar geleden werd de 

overeenkomst getekend en werden de 
eerste panden verworven. Partners zo-
als de woningvereniging, architecten, 
stedenbouwkundige, iedereen kon 
eindelijk aan de slag. En nu: de pan-
den zijn verdwenen, een nieuwe hori-
zon wordt duidelijk zichtbaar en het 
nieuwe centrum staat letterlijk in de 
steigers, ja eindelijk’, zegt Ryan. ‘Fase 
1 is begonnen. Eerst de winkels en de 
appartementen, 115 parkeerplaatsen 
en dan het Kloosterplein met de ver-
plaatste Plus en een nieuwe Aldi su-
permarkt. In 2012 is de realisatie van 
het centrumplan een feit.’ 
En de burgemeester van Hilvaren-
beek knipt dan het lint door?  ‘Nee 
niet echt, maar ik hoop wel dat ik 
word uitgenodigd’, zegt een lachende 

• Afscheid Weijers en Palmen
Twee energieke en betrokken wethouders in gesprek met Peter Ramakers

Weijers en Palmen zeggen “Adieu”

Centrumplan op het goede spoor

Toerisme is onze nieuwe economie
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Ryan. ‘Het is iets waar we met z’n al-
len, hier in Simpelveld, trots op mo-
gen zijn. We hebben het toch maar 
gedaan samen met al die enthousiaste 
in- en externe partijen!’
Het centrumplan was maar een on-
derdeel van de projecten in de afge-
lopen periode. Er is immers meer… 
‘Zeker’ beamen beiden in koor. ‘Neem 
de basismaatschappelijke infrastruc-
tuur als voorbeeld. Wij hebben een 
uitstekende basis weten te leggen, die 
past bij een kern van gemiddeld 5000 
inwoners. Er zijn onder anderen de 
zorgcentra in beide kernen, het ou-
deren welzijn, de SWOBS, het cen-

trum Jeugd en Gezin, 
twee brede scholen, 
spo r t accommoda t i e s ; 
zowel voor binnen- als 
buitensporten, het win-
kelaanbod, het vereni-
gingsleven en de cul-
tuuractiviteiten. De vele 
in het gemeentehuis ge-
houden exposities van 
lokale en regionale kun-
stenaars, met als voor-
beeld de expositie van 
onze beide basisscho-
len, is een voorbeeld 

van een bruisende cultuur bij jong en 
oud. 
Buiten de kernen vind je in het ste-
delijk gebied op korte afstand de 
theaters, de middelbare scholen en 
de stadcentra. Een infrastructuur die 
verantwoord is en als een uitstekende 
maatschappelijke basis functioneert 
voor onze burgers. Er gebeurt veel 
binnen onze gemeenschap in vergelij-
king met andere gemeenten van deze 
omvang. En dat allemaal op een re-
latief klein gebied. Simpelveld is een 
kleine gemeente wat grondoppervlak 
betreft; 1604 ha. Het lijkt veel als je 
naar buiten kijkt en al het groen ziet, 

maar toch is er niet zoveel, we zijn 
bijna de kleinste, mede ook door de 
compacte kernen’, zegt Ryan.
‘De economie is een ander verhaal’, 
zeggen beiden volmondig. ‘Door de 
vergrijzing en de krimp spelen heden-
daagse factoren een rol die we niet 
altijd kunnen beïnvloeden. Samen-
werking in Parkstad is heel essentieel, 
alleen al voor de werkgelegenheid en 
dus het op peil houden van de eco-
nomie. Jonge mensen waaien na hun 
studie meestal uit, maar ook anderen. 
Er moeten starters woningen komen. 
‘Dat is evident’, zegt Wiel, ‘in de ko-
mende periode zal de gemeentelijke 
woningmarkt goed bekeken moeten 
worden.’
‘We noemden al de vergrijzing’, zegt 
Wiel. ‘Er is veel gebeurd op het ter-
rein van de ouderen. We hebben in de 
afgelopen tijd een ouderenadviseur 
aangesteld, die samen met vrijwillige 
consulenten, de interactie zoekt met 
de ouderen binnen onze gemeenschap 
en zo inzichtelijk maakt wat er speelt 
en moet gebeuren op gezamenlijk en 
individueel gebied.’
‘Een ander goed project is; “Plastic 
Heroes”, het inzamelen van kunststof 
en het invoeren van het volume fre-

quentiesysteem. Niet alleen goed voor 
het milieu, maar ook voor de porte-
monnee van de burgers’, vertelt Ryan.
Jullie wethouderschap loopt bijna 
ten einde; hoe blikken jullie per-
soonlijk terug? ‘De goede en con-
structieve samenwerking met elkaar’, 
zeggen beiden. ‘We hebben elkaar 
leren kennen en onze krachten weten 
te bundelen en projecten verwezen-
lijkt in gezamenlijkheid. Maar ook de 
samenwerking met de raad, de burge-
meester en al die externe instanties. 
Het was een geweldige periode, een 
verrijking als mens.’ 
Ryan wordt burgemeester, wat gaat 
Wiel doen? ‘Noem het een soort cul-
tuurinspirator of organisator. Zeer ze-
ker iets op het gebied van toerisme 
en cultuur. Misschien dat ik er al iets 
meer over kan zeggen tijdens mijn of-
ficiële afscheid op 26 februari a.s.’, 
zegt Wiel. ‘Mijn afscheid is gepland op 
5 maart a.s.’ voegt Ryan toe. ‘Daarna 
zullen beide wethouders nog in func-
tie zijn totdat er een nieuw college is 
gevormd.’
Is er iets dat jullie de nieuwe ploeg 
willen meegeven? ‘Blijf met de voe-
ten op de grond en pas goed op de 
zaak’, zeggen beiden eensgezind.

Burger kies je eigen volksver-
tegenwoordiger
Elke vier jaar worden er in alle ge-
meenten gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. Bijna alle inwoners van 18 
jaar en ouder kunnen dan stemmen. 
De gekozen personen (de volksver-
tegenwoordigers) vormen samen de 
gemeenteraad. De belangrijkste taken 
van de gemeenteraad zijn de hoofdlij-
nen van het beleid vaststellen en erop 
toezien dat het beleid op de juiste ma-
nier wordt uitgevoerd.
De gemeenteraad bepaalt voor een 
groot deel welke taken de gemeente 
uitvoert. Beslissingen die de gemeente-
raad neemt, hebben vaak direct effect 
op het dagelijks leven. De gemeente 
is onder andere verantwoordelijk voor 
lokaal huisvestingsbeleid, verkeer, 

milieu, onderwijs, gezondheidszorg, 
kinderopvang, sport en cultuur. Na-
tuurlijk moet de gemeente zich hou-
den aan landelijke wetten en regels, 
maar elke gemeente heeft daarnaast 
ruimte om haar eigen invulling te ge-
ven aan het beleid. 

College als dagelijks bestuur
Na de verkiezingen neemt de grootste 
partij het voortouw in de onderhande-
lingen om te komen tot een coalitie-
akkoord. Op voorstel van de coalitie-
partijen worden de wethouders door 
de gemeenteraad benoemd.
Samen met de burgemeester vormen 
de wethouders het college. Dit col-
lege van burgemeester en wethouders 
vormt het dagelijks bestuur van de 
gemeente. Het college zorgt ervoor 

dat de besluiten van de gemeenteraad 
worden uitgevoerd. Ook bereidt het 
college zaken voor die in de gemeen-
teraad worden besproken. Tevens is 
het college verantwoordelijk voor de 
financiën van de gemeente en het per-
soneelsbeleid van de gemeentelijke 
organisatie. De leden van het college 
verdelen onderling de verschillende 
taken. Iedere wethouder heeft dus zijn 
eigen taakgebied. Het college is over 
het gevoerde beleid verantwoording 
schuldig aan de gemeenteraad. 

De kandidatenlijsten en meer infor-
matie vindt u op de website van de 
gemeente, 
www.simpelveld.nl/actueel/verkie-
zingen

• Gemeenteraadsverkiezingen
Woensdag 3 maart 2010
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Burgemeester Hub Bogman bedankt 
alle betrokkenen voor de prettige sa-
menwerking in de afgelopen vier jaar. 
Zonder de medewerking, vrijwillige 
inzet en participatie van u als burgers, 
de diverse organisaties en instanties, 
platforms, verenigingen, ondernemers 
hadden we deze resultaten nooit kun-
nen realiseren. 

Mijn dank is groot, bravo voor u allen!

De behoefte aan verbetering zal ook 
in de komende periode aanwezig zijn. 
In hoeverre de verbeteringen kunnen 
worden gerealiseerd is afhankelijk van 
de financiële mogelijkheden. Samen 
zullen we daar invulling aan gaan ge-
ven. 
Als u een probleem heeft waarvan u 
denkt dat de gemeente u daarbij kan 
helpen, laat het de burgervader weten 
en maak een afspraak. 

Adres
Gemeente Simpelveld
Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld
Telefoon: 045-5448383
Fax: 045-5445225
E-mail: info@simpelveld.nl
Website: www.simpelveld.nl

Bruisende cultuur bij onze jeugd

Reactie
Heeft u naar aanleiding van deze 
uitgave vragen of wilt u reageren, 
stuur dan een email naar  
bestuur@simpelveld.nl of een brief 
naar Gemeente Simpelveld t.a.v. 
team Bestuursondersteuning of bel 
045 5448301. 
Meer informatie  kunt u lezen op 
de website van onze gemeente 
www.simpelveld.nl 
Uw suggesties zijn van harte  
welkom! 
 

Nawoord Hub Bogman

Leefbaar
Simpelveld


