Fusie
De mogelijk fusie in het zuiden van Limburg blijft actueel.
U zit aan tafel met de burgemeesters van Heerlen, Landgraaf en Kerkrade.

1. Wat zet u op de agenda?




















- Intergemeentelijke samenwerking (nog geen fusie)
- Regelmatige evaluatie van voor- en nadelen samenwerking
- Nadrukkelijker het samenwerkingsverband Parkstad Limburg promoten in plaats van over fusie
te spreken (ivm emotionele taferelen hieromheen).
- toerisme
- verbinding tussen gemeentes
- kwaliteit van wonen
-verloedering wijk Kaalheide
-obeschofte verkeers gedrag
.Meer controle overlast quads.Snelheidscontroles St.Pieterstraat.
* Bestuurlijke aansturing,
* De regelingen voor kwetsbare doelgroepen (gelijkheid binnen gemeenten)
* Het belang van een schone en veilige omgeving
* Het belang van de burgers meenemen d.m.v. klankbordgroepen
# De voor- en nadelen
# Een evaluatie uit een reeds gefuseerde gemeente
# Transparentie naar de burgers toe
1 Sluiting Tihange
2 Fusie Kerkrade-Landgraaf
1. Verslag vorige vergadering
2. Fusiefeest voorbereiden Heerlen/Landgraaf in 2018
3. Voorbereiden vervolgfusie met Kerkrade in 2019
4. Voorbereiding fusie heel Parkstad 2020 (i.h.k.v. afronding IBA)
5. Rondvraag en sluiting
1) Sterkte Zwakte Analyse samenwerking grote gemeenten Parkstad.
2) Onderzoek voor- en nadelen van fusie.
Aanpakken werkeloosheid en verloederen van bepaalde wijken en meer blauw op straat
Alles zelfstandig laten, want dit kost veel geld en heeft nog nooit wat extra opgebracht als alleen
politieke macht. Voorbeeld Geleen /Sittard , Geleen kapot en nu Sittard ook nog, Moet Beek /
Stein dan de reder zijn van al die waanzin van de politiek!!!!
Armoede onder kinderen
Mensen in bijstand verplicht laten werken ook asielzoekers ed
Aanpassen buitenlanders
Behoud van identiteit en contact naar de burger bij een fusie. Groter en centraler betekend meer
afstand naar de burger.
Benoemen van iemand die de voordelen kan laten zien en het proces tot samenvoegen kan
begeleiden.
Bezie wat mensen bindt in plaats van alleen naar het eigen belang te kijken. Stap over
landsgrenzen.
Bij een eventuele fusie de eigen identiteit van de burgers uit de verschillende steden te
waarborgen en ambtelijke instellingen niet te centraliseren.
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Minderbedeelden, mensen in financiële problemen om welke redenen dan ook, ouderen en
zorgbehoevenden beter en humaner te behandelen.
Blijf vooral jezelf...
Blijf zelfstandig. Straks hebben we een stad en wel zuid Limburg. We hebben al genoeg fusies
gehad.
Buitenring toerisme natuur
Daadwerkelijk de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot het formeren van één grote
Parkstad gemeente.
Dat de bevolking geen fusie met Heerlen wil en wel wil samenwerken. Die kleine Napoleon van
de provincie
( Koopmans ) geen invloed kan en mag krijgen op welke fusie dan ook.
Dat Heerlen wordt verdeeld onder Kerkrade, Landgraaf en Brunssum en Heerlen als gemeente op
houd te bestaan.
Dat Kerkrade nooit bij Heerlen of Landgraaf mag komen.
De fusie
De hoofdstad van parkstad wordt niet heerlen
De identiteit van de gemeente .wat is er specifiek voor iedere plaats
De leefbaarheid in de buurten verbeteren.
De ouderenzorg
De provincie moet zich niet met gemeentefusies bezighouden. de gemeenten zijn al groot
genoeg om ieder zelfstandig te functioneren. het wordt bovendien niet door de inwoners
gedragen, behalve misschien die van Heerlen.
De verstandhouding tussen de gemeenten proberen te verbeteren
Drugsoverlast
Een echte herindeling van alle Parkstadgemeenten.
Een gemeente een fusie dus
Een grote Parkstadgemeente! Dit biedt namelijk betere kansen binnen de Euregio. Ook
kostenbesparing op het ambtelijk apparaat. Minder ego-tripperij van de afzonderlijke gemeenten
die elkaar de loef willen afsteken.
Eens samenwerken en er voor de buurt zijn
Eenwording van Parkstad binnen 3 jaar
Eerst kijken naar je eigen gemeente waar veel geld 'over de balk' wordt gegooid. B.v. bij
straatwerken waar tot 3x toe dezelfde straat en trottoir wordt ontdaan van stenen en weer
opnieuw wordt bestraat. Efficienter werken.
Financieel haalbare samenwerking
Fuseren en wel direct
Fuseren.
Maar dan ook alle parkstad gemeenten.
Fusie is absoluut niet noodzakelijk!
Fusie Parkstad
Fusie Parkstad breed
Fusie tot 1 parkstad moet doorgaan
Fusie tussen Kerkrade, Landgraaf en eventueel Heerlen.
Fusie van alle parkstadgemeenten tot 1 gemeente Parkstad
Fusie van deze 3 gemeentes tot 1 parkstad
Fusieplannen tussen deze 3 gemeenten
Gaan voor de belangen van één Parkstad .
Geen fusie (2x)
Geen fusie ;-)
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Geen fusie tussen gemeentes
Geen fusie wel vergaande samenwerking
Geen fusie, wel meer samenwerking, zodat de identiteit van de diverse steden en dorpen en de
bijbehorende charme blijft
Gemeenschappelijk zwembad
Geneenschapszin promoten en geld in steken
Gezien het unieke karakter van de gemeente Kerkrade en de Kerkradenaren moet Kerkrade
zelfstandig blijven want er is te weinig culturele en mentale binding met de gemeentes Heerlen
en Landgraaf.
Gezonde samenleving , gedragen door alle bewoners van de drie gemeentes.
Grensoverschrijdende zaken, zoals vestigingsbeleid industrie en handel, ICT, woningbeleid ed
Grootschalige Fusie.
Harder en gemotiveerder politieoptreden
meer aandacht voor openbare orde en veiligheid en het dus NIET laten bij wat lege woorden en
beloftes zoals nu het geval is
Heerlen en landgraaf ok Kerkrade doet daar niet aan mee
Het algemeen belang van de steden veiligheid WERKGELEGENHEID en zorg
Het behoud van de eigenheid van de stad.
Het behoud van het wijngrachttheater en een 50 meterbad voor de stad.
Het falen van de gemeenschappelijke regeling Parkstad
Hoe beter samen te werken, maar toch onafhankelijk te blijven. Eigen identiteit en dichtbij de
burger blijven staan is uitermate belangrijk.
Hoe kan ik de amtelijke taken en kennis samen voegen om er profijt uit te trekken.
Hoe kan kerkrade zijn eigen identiteit bewaren en toch met de tijd meegaan
Hoe kun je elkaar versterken. en gebruik maken van elkaars sterke kanten
Hoe kunnen we beter samenwerken en toch zelfstandig blijven?
Hoe kunnen we beter samenwerken om de gezamenlijke problemen op te lossen zonder een
dure, inefficiente fusie die bewezen minder oplevert dan vaak wordt gehoopt
Hoe kunnen we Brunssum bij betrekken?
Hoe kunnen we maximaal als gemeentes samenwerken?
Hoe kunnen we samenwerken zonder direct te fuseren en identiteit te verliezen
Hoe kunnen we toeristisch nog meer op de kalender van nederland en het buitenland komen
Hoe kunnen wij effectiever een efficiënter samenwerken, van elkaar leren, en kosten besparend
werken.
Hoe kunnen wij onze krachten bundelen daar waar het gaat om:
Daadkrachtige aanpak wat betreft de opvang van vluchtelingen (vanuit humanitair standpunt en
verantwoordelijkheidsgevoel).
Geef voldoende aandacht aan de inwoners. Laten we er voor zorgen dat de peilingen fors
wijzigen voor de verkiezingen van volgend jaar.
Hoe kunnen, op basis van gelijkwaardigheid, afspraken worden gemaakt?;
Hoe kan de wil van de inwoners worden gehoord?
Hoe lokale vertegenwoordiging in een gezamenlijke gemeenteraad in te richten?
Verplichte verdeling van ingezetenen in politieke partijen?
Hoe lossen we op dat algemene zaken zoals paspoort ed niet alleen op1 plaats geregeld wordt?
Hoe maken we het winkelen in de stad aantrekkelijker? Outlet!!!!!!!!!
Hoe verder als 1 gemeente?
Ieder voor zich en god voor on
s allen
Iedere gemeente blijft voor zich zelf en geen gezamenlijke fusie!!
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Ik heb geen verstand van bestuurlijke zaken maar vind het wel belangrijk dat Kerkrade geen stad
wordt waar alleen maar oudere en zieke mensen wonen. dus zou ik de hulp inroepen van de
andere gemeentes om mee te denken (heerlen timmert m.i goed aan de weg)
Ik zou het niet weten heb niets met Heerlen en Landgraaf specifieks.
Alleen dat Landgraaf de poot stijf moet houden m.b.t. de wens van de provincie om met Heerlen
te fuseren.
aan Kerkrade wagen ze zich nooit dan staat de Maas in brand dat weten ze verdomde goed maar
die fusiegemeente Landgraaf willen ze wel lijkt de zwakste schakel om de nek om te draaien.
Brunssum durven ze ook niet te pakken .......
In ieder geval een goede samenwerking op de nodige
zaken, maar dat ieder gemeente voor zich apart blijft
functioneren.
Integratie. Bijstand
Kerkrade blijf zelfstandig
Kerkrade blijft zelfstandig
Kerkrade en landgraaf bij elkaar.
Kerkrade nooit met heerlen
Kirchroa bliet KIRCHROA
Kosten besparende maatregelen.
Kostenbesparing aantal B&W en ambtenaren. minder subsidie uitgeven aan bijvoorbeeld sociale
en vrijwilligers instellingen zoals Impuls. De nieuwe toekomst is de kleine ondernemer die
creatief denkt en doet en deze wordt gehinderd door het Mijnverleden waarin zelfredzaamheid
ondergeschikt is . Men wil liever iedereen pamperen en passiveren. Hierdoor blijft een Parkstad
inwoner verwend en wil alles het liefst gratis krijgen. Terwijl gratis niet beter is.
Minderbuurthuizen, minder activiteiten. De activiteiten beter en verder uitwerken. Maar er
gebeurd zoveel en ook dubbel qua activiteiten en vervolgens zegt men nog dat er niets te doen
is. De gemeentes concurreren elkaar. Dit is zo jammer en een gemiste kans.
Parkstad moet bedrijfspanden die langer leeg staan dan 1 jaar verplichte tot het veranderen van
het bestemmingsplan van winkel naar wonen. En binnen 2 jaar moet er gewoon een woonpand
van gemaakt worden. Er zijn te veel lege winkel en te hoge huurprijzen. Dit is jammer. Minder is
meer. Meer groen minder gebouwen.
Houdt inspraak avonden in het raadhuis in de grote zaal en doe dit 1 keer per maand zodat
bewoners actief kunnen meedenken. Ik heb bij het bewonersplatform Kerkrade Oost gezeten.
Erg leuk maar het nut heb ik er nog altijd niet van begrepen behalve dat vele mensen blij waren
met 2 gratis kopjes koffie en wat aandacht. Dus ik was blij dat de subsidie van 28.000 verlaagd is
naar 5.500 euro. Maar ze mogen van mij helemaal stoppen. Het kan veel beter, kijk maar
Landgraaf en leer en vol elkaar. Landgraaf heeft een beter systeem. Wat moeten we met al die
sofial sofa's. Elke stad staat dadelijk weer vol met deze bankje.
Verplichte bijvoorbeeld het IVN om IVN Parkstad te worden. Er zijn nu 8 besturen en ze moeten
nu nieuwe status laten vastleggen bij de Notaris( dit is landelijk) en dan kan met iets meer
subsidie geven en besparen op de gebouwen. Ik zit zelf in het IVN bestuur. In Rotterdam en Den
Haag is gewoon 1 bestuur en dat gebied is groter dan Parkstad. Minder voetbalvelden maar
maak over Parkstad 3 tot 5 grote sportzones en combineer deze net als in Oirsbeek met allerlei
andere activiteiten zoals Kinderopvang, basisschool, creatief centrum, muziek groepen,
jeugdhonk, bar, sportvereniging en nog veel meer.
Het komt er op neer dat wij te veel uitgeven aan subsidie en het is echt niet nodig op deze
manier. Meer gebouwen slopen en minder subsidies uitdelen.
Laat de gemeentes zelfstandig blijven.
Als er gefuseerd word zal je alle ' Parkstad' gemeentes moeten fuseren.
Laten we praten over vergaande samenwerking in plaats van fusie
4








































Meer samen optrekken ten opzichte van Den Haag.
Meer samenwerken
Meer samenwerking .land graaf [gem heerlen ]
kerkrade gemeente [heerlen]
en dan moeten alle parkstad gemeenten meer moeite doen omtrend de kosten van roda jc
brunsum moet nog steeds een deel betalen .
Meer Werkgelegenheid naar zuid limburg
Goed openbaarvervoer in en buiten de regio.
Minder asielzoekers en criminele Marokkanen.
Misbruik van PGB gelden, controle op besteding van PGB gelden, en uitleen artikelen via de
WMO veel verstrekte middelen worden niet gebruikt, scootmobielen staan vaak jaren in de
garage enz..
Niet aan mee doen
Niets
Of ze in staat zijn om samen te werken in het belang van de burgers
Onderwijs en zorg
Onderzoek naar mogelijke fusie van deze 3 gemeenten// probeer over je eigen grenzen heen te
stappen.
Optimale samenwerking tussen o.a. deze drie steden
Organisatorische samenwerking op gemeente niveau
Proberen meer eenheid te kweken tussen alle betrokkenen
Realisatie van de gemeente Parkstad.
Respectering van de wens van de burgers in Landgraaf en een oplossing te zoeken voor betere
samenwerking zonder de fusie.
Roda jc
Samen gaan en meerdere gemeentes erbij betrekken dan heb je inspraak en ben je veel sterker.
een Europa een zuid-limburg.
Samen met landgraaf niet Heerlen
Samen werken van gemeentelijke diensten
Samen zijn we sterk
Samenvoeging
Samenwerken is ook een optie
Samenwerken ja, fusie hoeft nit
Samenwerken zonder de eigen identiteit (naam) te moeten veranderen
Samenwerken....geen fusie.,!
Samenwerking
Samenwerking (4x)
Samenwerking op veel meer dingen en geen 'haantjesgedrag'
Samenwerking zonder fusie, herindeling.
Samenwerking, geen fusie!!
Snel stoppen met die onzin
Streven naar fusie tussen Landgraaf, kerkrade en misschien ook Heerlen.
Synchronisering regelgeving in euregio
Toekomstgerichte visies
De naam Oostelijke / Westelijke Mijnstreek weer invoeren. De naam Parkstad kan overal in
Nederland gebruikt worden.
Transparantie en iedereen een kans geven om mee te praten. geen gedwongen stellingen door
het college.
Uitgave patroon kerkrade
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Veiligheid
Leefbaarheid
Mileu
Veiligheid
Veiligheid voor alle brave burgers.
Meer politie en strenger straffen
Veiligheid, openbare orde beter handhaven, op veel onderdelen in de gemeenschap
Vergrijzing parkstad!
Verkeersveiligheid. Meer politie op straat. Aso rijgedrag flink aanpakken.
Visie en hoe te verwezenlijken
Voetbalstadion, aan- en afvoerwegen,
Vorming parkstad met meerdere gemeentes.
Waarom groot Heerlen?
Parkstad Ja met ieder zijn eigen kern en een gemeentehuis gelegen aan de euregioweg tussen
landgraaf Heerlen en Kerkrade
Werkgelegenheid
Win win situatie van fusie
Zelfstandig blijven
Zelfstandige gemeentes moeten blijven absoluut niet fuseren
Zelfstandigheid van elke gemeente apart, of een samenvoeging van Brunssum, Landgraaf en
Kerkrade. Kleinere gemeenten kunnen aansluiten ( Simpelveld , Vaals). De zogenaamde
grensgemeente. De gebieds- en machtshonger van Heerlen kan dan stoppen.
Zie hiervoor. Waarom zijn de paaltjes die autos in het centrum verhinderden nu verwijderd.
Waarom is het centrum niet meer auto brommer en fiets vrij. Dit gaat zeker ten koste van de
veiligheid.
Punt 2. Concentreer je op de huidige problemen in plaats van te focussen en alle energie in fusie
te steken.
punt 3. Geen geld meer naar Roda. En als er geld is om spelers exorbitant te betalen dan kunnen
ze ook de politie inzet betalen.
Zit liever niet aan tafel met mensen uit 'n ivoren toren, maar zou het onderwerp 'gekozen
burgemeester' bespreken.
Zoveel mogelijk samen werken op vlakken die niets met lokale identiteit of aandachts punten te
maken heeft. Maar zaken als administatie, paspoorten, burgerlijke stand dat kan samen.
Zoveel mogelijk samenwerken binnen parkstad, maar geen fusie
Zsm Parkstad Limburg vormen
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2. Zijn er meer, minder of evenveel overeenkomsten op het
gebied van taal en cultuur tussen iemand uit Kerkrade en
Landgraaf, vergeleken met iemand uit Heerlen?
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Het dekenaat Kerkrade heeft enkele parochies nog in Landgraaf liggen. Landgraafse
inwoners oa Abdissenbosch, Waubach, Rimburg, hebben zich altijd georiënteerd op
Kerkrade, wegens de gezelligheid en de gemoedelijkheid en het grote aanbod van
winkels, ziekenhuis, uitgaansgelegenheid,
We kunnen mekaar goed verstaan en ook nog begrijpen. Hebben dezelfde
bourgondische mentaliteit en zijn bijna allemaal voortgekomen uit de 'Koelpieten
Koeltoer !!' Samenwerking en saamhorigheid vóór alles !
Die verschillen wegen niet op tegen de kracht van samenwerking.
Het zijn en blijven dorpen, dus als alles objectiefs beoordeeld wordt is het misschien
beter.
Wat een rare vraag,voor mij althans. Kerkrade wordt door haar taal zowiezo als
buitenbeentje gezien dus voor mij kan die vraag beter andersom gesteld worden
Wat mij betreft is er geen relatie tussen deze vraag en een mogelijke fusie. Er is toch
helemaal geen aanleiding te veronderstellen dat een fusie ten kosten gaat van taal en
cultuur, of dat een fusie tussen gemeenten K en L om die reden moeilijker zou verlopen
dan tussen K en H, of H en L? Dit ligt aan de politieke wil van bestuur en ambtenarij,
maar niet aan de cultuur en taal van de bevolking.

2.1 Kunt u dit kort toelichten?







Heerlen of Landgraaf maakt niet uit.
' echte Kerkradenaren ' zullen Landgraaf zeggen , maar dat komt voort uit chauvinisme waarmee
ze 'gevoed ' zijn in hun jeugd. Voor mij maakt het niet uit.
Alleen de dialecten zijn verschillend
Als ik in Heerlen ga winkelen en ik spreek Kerkraads dialect verstaan ze me niet. Te gek voor
woorden.
Bv het dialect.
koepel mentaliteit
Cultuur is geen beperking voor Fusie.
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De Heerlenaar vindt dat dialect niet past dus spreken ze nederlands.zijn altijd buitenbeentje
geweest.
De kerkraadse cultuur en mentaliteit is uniek, zij verschilt te veel van deze in Heerlen en
Landgraaf. Bovendien zijn Heerlen en Landgraaf te zeer verhollandst, zij hebben geen eigen
identiteit meer.
De lage ontwikkelingsgraad
De taal als eerste ....is toch een groot verschil met Heerlen
De taal is het minste probleem maar er zijn wel duidelijke culturele verschillen op velerlei gebied,
het zijn verschillende identiteiten!
De verschillen zijn miniem. Ze waren groter, maar zijn afgelopen decennia sterk verminderd.
Worden ons aangepraat door politici en plaatselijke elite die hun positie/macht niet willen
verliezen.
De verschillen zijn pas zichtbaar als je de taal en cultuur van alle Limburgers vergelijkt met de rest
van Nederland.
Binnen Limburg zijn de verschillen verwaarloosbaar (in het licht van de zaken die er écht toe
doen....)
Denk dat het niets ermee te maken heeft uit welke gemeente je komt. Eerder het
opleidingsniveau van de mensen.
Deze regio is zo eng met elkaar verbonden dat de verschillen verwaarloosbaar zijn
Dezelfde taal
Dialect,
Doe niet zo moeilijk, we komen potverdorie uit dezelfde streek en willen allemaal fijn en gelukkig
leven. Stop eens met die flauwekul van vooroordelen
Een doorsnee iemand bestaat niet.
Samenwerking kan alleen van voordeel zijn.
Een mix van mensen uit landgraaf en Kerkrade. Ook het onderwijs loopt in elkaar over. Veel
ondelrlinge verhuizingen binnen deze 2 gemeenten.
Elke gemeente heeft zijn eigen culturen,en culturen die
met elkaar verband houden. En tevens hun werklozen
en vergrijzing waar ze mee kampen.
Enkel verschillen in onderlinge dorpsrivaliteit
Er is geen verschil tussen de gemiddelde inwoner van de 3 gemeentes. Op wijkniveau is er wel
een gevoeld verschil obv bekendheid met elkaar, een club of een evenement.
Er is meer buitengebied en de daarbij behorende leefwensen en kwaliteiten en opzichte van
Heerlen, wat zich stads wil voordoen, maar helaas niet is.
Er zijn al verschillen tussen wijken.
Er zijn evenveel overeenkomsten in taal en cultuur. Eenieder kan elkaar verstaan, we zingen
dezelfde carnavalsschlagers, hebben dezelfde humor, hebben Roda, gaan bij elkaar naar
jaarmarkten en andere evenementen, zijn gebouwd op eenzelfde (mijn)verleden etc....... het
behoud van identiteit heeft niet alleen te maken met taal en cultuur, maar meer met het
gegeven van 'blijf jezelf' doe wat je altijd al gedaan heb.
Geen verschil.
Gemêleerde bevolking
Gevoelsmatig en historisch gezien
Hebben samen een mijnverleden, Kerkrade met een Duitse inslag en Heerlen met een Hollandse
en Landgraaf hangt er tussenin.
Heeft alles te maken met de geschiedenis van de mijnbouw en de werving van personeel.
Heerlen is meer 'Nederlands'. Maar dit valt zeker te overbruggen, want zo lang en wankel is deze
brug nu zeker ook al niet meer.
Heel ander soort
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Heerlen aapt veel na ip zelf te verzinnen.
Heerlen dient eindelijk haar hautaine, eigengereide, opstelling vaarwel te zeggen en oor en
begrip te hebben voor de overige parkstadinwoners.
Heerlen en Kerkrade zijn totaal verschillend. De oudere generatie praat vrijwel uitsluitend
dialect. in Heerlen wonen toch mensen die proberen ABN te spreken. Dit lukt echter ook maar
ten dele.
Heerlen en Landgraaf zijn al samengestelde gemeentes. In Kerkrade is een veel groter eigen
indentiteit. Kerkrade zal zich moeten profileren als een groot dorp naast de nieuwe grote
gemeente. Kerkrade heeft meer gemeen met Simpelveld dan met Heerlen.
Heerlen heeft veel meer bewoners van buitenaf
Heerlen is historisch te snel verhollandst
Heerlen is toch een flinke stad met veel verschillende wijken. Ik den dat een aantal wijken wat
taal en cultuur wel aansluiten maar het merendeel niet.
Heerlen is totaal anders dan kerkrade, ik ben tegen elke vorm van fuseren nergens voor nodig.
Heerlen leeft op grote voet en moet fuseren om alles te bekostigen
Heerlen moet Heerlen blijven. Laat Landgraaf en Kerkrade zelfstandig dat is het beste.
Heerlen Nederlands
Heerlen toch meer de hollandse ambtenaren cultuur.
Heerlen vind zichzelf nogal belangrijk en houd totaal geen rekening met andere gemeente.
Alleen maar ikke ikke ikke
Heerlenare staan toch boven de rest menen ze.
Heerlenaren spreken koelhollends
Heerlenaren vind ik nogal arrogant en Kerkradenaren iets te goedgelovig. Langravenaren zijn
volgens mij nogal defensief.
Het dialect is wellicht iets anders, echter makkelijk te begrijpen voor elkaar.
* De Nederlandse taal is voor iedereen gelijk
* Als je een bepaalde interesse hebt voor iets (voetbal, WMC, Pinkpop etc.) dan maakt het niet
uit waar je vandaan komt.
Verduidelijking: op het moment dat je in het buitenland - Limburgers tegen komt, dan heerst er
een soort van herkenning en dan heb je het niet meer over de verschillen tussen Landgraaf,
Kerkrade of Heerlen.
Het gaat om een streek.
Het idee staat, dat men in Heerlen meent, verheven te zijn boven de omliggende gemeentes
Het taalgebruik
Hoe zo zou er verschil zijn?
Tussen iemand uit Parkstad en Afrika, Marokko enz. daar zitten cultuur verschillen. Maar tussen
mensen die in de regio Parkstad wonen denk ik niet!
Iedere gemeente heeft op zich de zelfde problemen zoals vergrijzing en werkgelegenheid en
probleemwijken
Iedere gemeente heeft zijn/haar eigen taal ,cultuur en eigenschappen. Moet je vooral zo houden
!
Iedereen wil toch dat het goed gaat met zijn of haar gemeente.waarom toch altijd de
concurentie strijd! Laat iedeen in hun eigen waarde,er is al genoeg onenigheid,ikvind het soms
heel erg kinderachtig!
Ik bemerk geen verschil
Ik denk dat iemand uit Kerkrade en Landgraaf beter bij elkaar passen. Qua taal cultuur en
grensgebied dan iemand uit Heerlen
Ik heb in alle drie plaatsen gewoond en geen verschil in de mensen gemerkt.



Ik kan me nog goed herrinneren toen de nieuwe vroedvrouwen school in kerkrade kwam dat
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niemand van heerlen in kerkrade wilde bevallen omdat hij dan kerkradenaar werd.
In Heerlen is er een ander dialect dan in Kerkrade/Landgraaf.
In heerlen is niet zoveel dialect gerelateerde cultuur.
Mijns inziens komt dat door het feit dat er meer ambtenaren en studenten wonen van buiten
deze regio.
In Heerlen leven meer mensen 'van buiten af'. Die praten geen streektaal, verstaan ze ook niet
en weten niet veel over de, toch eigen, cultuur. Daardoor is er vaak geen aansluiting met de
'echte' parkstedelingen.
In Heerlen wonen veel meer 'Hollanders' de dialecten van Waubach, Schaesberg,
Nieuwenhagen
liggen veel dichter bij het Kerkraads dialect. net zoals de aard van de bevolking.
Heerlen kent ook grote delen waarbij de bevolking
samen gehusseld is BV Zeswegen en typische delen waar geen Landgravenaar of Kerkradenaar
zich mee zou mee willen vereenzelvigen.
Als voorbeeld noem ik Vrieheide maar dat is een open deur verhaal neem ik aan...
In principe zijn we allemaal Parkstedelingen.
Indentiteits kwestie
Inwoners in beide gemeenten is een mix van Kerkradenaren en Landgravers. Ook het onderwijs
is een mix, evenals Cultuur. (SMK, VA e.d.) 1 zwembad in Eygelshoven, 1 cultuurcluster, 1
scholencomplex, 1 zorginstelling. Diverse kleine winkelcentra, Gaia, Mondo Verde, Snowworld,
Pinkpop, Rtheater, Roda jc en Roda boulevard.
Ja wat mot iech doa op zage. Iech bin enne kirchroadsjer en enne oes Heele zal umme inge
winkbuul blieve
Je merkt het in de contacten tussen burgers uit deze gemeenten.
Kerkrade bestaat hoofdzakelijk uit lager opgeleiden en bijstand gerechte gingen. In Landgraaf is
dit vele malen kleiner. Kerkrade heeft een raar dialect wat niet te verstaan is. ook op gebied van
sport en beweging scoort Kerkrade slecht. In Kerkrade kom je alleen maar snelheidsmaniakken,
criminelen of bejaarden mensen in rijdende karretjes tegen die midden op de weg rijden en geen
rekening houden met andere weggebruikers.
Kerkrade en Heerlen samen geen goed idee...te veel verschillen!
Kerkrade en landgraaf heeft veel meer te bieden dan heerlen.
Kerkrade en landgraaf zijn de enigste 2 gemeente die achter Heerlen komen qua treinen vervoer.
Als het aan Heerlen ligt, rijd er helemaal geen trein meer naar die beide gemeente. Dan is
Heerlen de laatste plek van de provincie. Parkstad (Oostelijke Mijnstreek) is een ondemocratisch
bestuur. Democratisch, dan heeft elke gemeente, het zelfde aantal vertegenwoordigers er in
zitten, ongeacht het inwonertal vd gemeente. Landgraaf en Kerkrade zijn echte sociale
gemeenten, die er zijn voor haar inwoners. Daar staat Heerlen nog km ver van af.
Kerkrade heeft eigen identiteit en dit moet je behouden. De burger schiet met een fusie
helemaal niks op en wil bij eigen stad blijven. Kijk maar naar de burgers van Landgraaf! Werk
samen op bepaalde gebieden om kostenbesparing in de hand te werken, maar meer ook niet!
Kerkrade is een gemoedelijke gemeente Heerlen is heeft meer ingezet op jeugd is toch heel
anders
Kerkrade onderscheidt zich qua taal en cultuur van de rest van Limburg, dus ook Heerlen.
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Kerkrade, was de oudste stad met de meeste cultuur en Mijnbouw. Heerlen is de jaren 40/50
gegroeid ver boven zijn jasje. Door de katholieke kerk en de politiek. De oudste mijn lag in
Kerkrade vele eeuwen geleden!!! Parkstad door drieën delen. Kerkrade voor toerisme en sport (
Monde Verde / Snow World enz en Simpelveld bij Kerkrade.
Heerlen, dienst verlening met een stuk Brunssum / Landgraaf en de groen zone Voerendaal /
Nuth Schinnen . Er mag geen enkele gemeente in Parkstad groter worden dan Maastricht!. Want
Maastricht met minder inwoners dan Heerlen / Landgraaf rooit het al jaren alleen en zijn niet aan
het zoeken wie hun financieel kan helpen, zoals Heerlen dit doet met Landgraaf . Kijk eens op de
web van De Staat inzake de financiële gezondheid van Heerlen ( RODE cijfers ) en Landgraaf
ZWARTE OF BLAUWE cijfers. Kan iedereen op zoeken ook de pers, dit is dan ook de waarheid
waarom Heerlen dringend Landgraaf nodig heeft.
Kerkradenaren zijn een heel eigen volk met een totaal andere cultuur en mentaliteit. Als geboren
Brabander heb ik dit heel sterk gemerkt toen ik in 1981 hier kwam wonen en werken.
Kleinere taalbarriere.
Kunnen jullie dan verschiilen aangeven?
Men kan dezelfde taal spreken namelijk NEDERLANDS
Naar mijn beleving maakt het geen verschil, eenieder heeft z'n eigen 'kenmerken'. Per saldo heft
zich dat op.
Accepteer en respecteer eventuele verschillen.
Nee (2x)
Nee dat kan ik niet zeggen
Niemand is beter of slechter
Op taalgebied, aantal scholen voor voortgezet onderwijs, verzorging wegen, politie-inzet, etc.
verschilt duidelijk tussen deze gemeentes.
Op zo'n korte afstand van elkaar wonend kunnen de verschillen toch niet zo groot zijn.
Puur gevoelsmatig
Samenhorigheid
Taal
Taal cq dialect.
Omgangs vormen.
Inkomsten (financieel)
Taal en cultuur
Taal en cultuur komen meer overeen.
Taal en mentaliteiten lijken op elkaar
Tijdens het ontstaan van Kerkraads dialect was Keerlen een gehucht. Dat had geen eigen dialect.
De import uit het Noorden tijdens de opkomst van de mijnen heeft Heerlen groot gemaakt en
het Hollands dialect gevormd. De Hollandse grachtenmentaliteit is toen ook in Heerlen gegroeid.
Dat verklaart de ongebreidelde machtshonger van Heerlenaren.
Verschillen zijn marginaal en de moeite niet waard om aandacht aan te schenken. Leuk voor de
satire en grappen, maar geen serieus item.
Verschilt m.i. niet veel.
bij dialect (spreken en schrijven) loopt Heerlen veel en Landgraaf iets minder achter t.o. van
Kerkrade
Waar in Heerlen met name de notabelen uit de mijnwereld woonden, leefde in Kerkrade en
Landgraaf met name het arbeidersvolk. Dit merk je nu nog in de bevolkingssamenstelling, taal en
cultuur. Dit verschil is overigens niet negatief. Met name Kerkrade en Heerlen hebben een sterke
identiteit die elk ook veel mooie kanten kent.
We hebben grote overeenkomsten, taal en cultuurverschillen bestaan gelukkig en lopen niet
parallel met gemeentegrenzen.
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We moeten geen culturele verschillen zoeken. We moeten gaan voor de gemeenschappelijke
cultuur als oostelijke mijnstreek
We willen eurode ,Europa , maar zijn niet in staat een paar vierkante kilometers met elkaar te
verbinden ðŸ˜œ
Wij spreken on dialekt e n Heerlen verhollandst
Wij zijn allemaal Oostelijke mijnstreek met dezelfde achtergrond en belangen. We hebben
dezelfde cultuur. Alleen een ander dialect, maar dat is helemaal niet erg. Heeft ook zijn charme.
Wij zijn allen Limburgers dat is ons enige chauvinisme.
Wij zijn allen Limburgers.In mentaliteit ontlopen wij ons niet veel. Eventuele verschillen maken
het ook levendiger en leuker.
WMC pinkpop winkels heerlen trekt alles naar zich toe
Zelfde [taal] en zelfde cultuur.
Zie boven.
Zie niet in wat de geboorteplaats in dit geval verschil zou moeten veroorzaken op het gebied van
taal en cultuur. alle drie de gemeenten hebben hun eigen dialect en in mindere mate ook hun
eigen cultuur. de verschillen in cultuur zullen minimaal zijn. laat iedereen toch gelijk zijn in hun
eigen waarden.
Zuiver gevoelsmatig
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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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