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OPEN ZATERDAGMIDDAG 23 april 2022 

onderdeel van IBA Open Weekend 

locatie: “Buurtpunt Peter Schunck” (Peter Schunckstraat 340a Heerlen) 

 

 

11.00 uur: Presentatie Muralboekje XXL Gallery Heerlerbaan. 

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: uiterlijk 17 april 2022 aanmelden via 

souren.f@home.nl 

13.00 uur: Lezing over de betekenis van Street Art door Peter Fransman 

van de Stichting Street Art (maximaal 15 personen) 

Street Art is een belangrijke waardemaker voor de stad en haar wijken. Kunst in de openbare ruimte 

verrijkt de verblijfskwaliteit, brengt mensen bij elkaar en geeft een leefgebied identiteit. De Stichting 

Street Art heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Het initiatief en realisatie van de 

kwalitatief hoogwaardige XXL-Gallery Heerlerbaan is daarvan een van de tastbare bewijzen. De 

voorzitter van de Stichting Street Art licht toe wat de drijfveren zijn en zal ingaan op de achtergronden 

van hun aanpak.    

Vóór 21 april 2022 aanmelden via hogeropheerlerbaan@gmail.com 

13.45 uur: Lezing over pilot Virtuele Thuiszorg door Paul Leufkens van 

Weller (maximaal 15 personen) 

VirtueleThuiszorg© is een dienst waarbij iedere zorgvrager op aangeven van de zorgverlener gebruik 

kan maken van een breed scala aan digitale hulpmiddelen. In het kader van HogerOpHeerlerbaan is 

een unieke pilot uitgevoerd in de hoogbouwflats onder regie van zorgorganisatie Meander. Wat zijn 

de ervaringen en de verbindingen met wonen en welzijn? Paul Leufkens was intensief betrokken bij 

de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de Virtuele Thuiszorg. Hij zal tijdens een presentatie de 

hoofdpunten van de pilot de revue laten passeren.        

Vóór 21 april 2022 aanmelden via hogeropheerlerbaan@gmail.com 
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14.00 uur en 15.00 uur: Rondleidingen renovatieproject 492 woningen flat 

1 t/m 4 door John de Groot van Weller (maximaal 10 personen per 

rondleiding) 

Enkele jaren terug zijn de flats 1 t/m 4 aan de Peter Schunckstraat onderworpen aan een grote 

opknapbeurt. Van bijna 500 woningen zijn o.a. de gevelkozijnen vernieuwd en geïsoleerd inclusief 

nieuwe balustrades. De galerijen en balkonvloeren zijn opgehoogd en de algemene ruimtes en entree 

hebben een kwalitatieve impuls gekregen. Al met al een forse klus die in goede afstemming met de 

bewoners is gerealiseerd. John de Groot, bouwkundig projectleider, zal aan de hand van een 

rondgang langs en in de flats een toelichting geven op deze renovatie waarbij duurzaamheid en 

comfort centraal stonden.         

Vóór 21 april 2022 aanmelden via hogeropheerlerbaan@gmail.com (geef gewenst tijdstip aan !) 

 

14.30 uur en 15.30 uur: Rondleidingen Murals XXL Gallery Heerlerbaan 

door bewoner Hans Bervoets (maximaal 15 personen per rondleiding) 

Na afronding van de realisatie XXL Gallery zijn in 2021 de kunstwerken door de Stichting Street Art 

symbolisch overgedragen aan de bewoners. De bewonersorganisatie heeft daar een vervolg aan 

gegeven door een muralboekje samen te stellen over de wandschilderingen en bijbehorende 

kunstenaars. En aanvullend bieden de bewoners ook tours aan langs de negen murals op de 

kopgevels van de flats aan de Peter Schunckstraat. Meedoen aan zo’n kunstzinnige wandeling waarna 

het speciale muralboekje wordt uitgereikt aan de deelnemers ?  

Vóór 21 april 2022 aanmelden via souren.f@home.nl (geef gewenst tijdstip aan !) 
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