
Aan de Vullingsweg bouwen we een Brede 
Maatschappelijke Voorziening (BMV) voor de 
Heerlerbaan. Deze komt op de plek waar nu de 
openbare basisschool de Tovercirkel ligt*. De BMV 
komt in een mooi nieuw en duurzaam gebouw met 
een natuurlijke uitstraling. Ook de buitenruimte 
wordt opnieuw ingericht als een prettige, groene 
ontmoetingsplek. De BMV wordt een plek waar 
allerlei maatschappelijke activiteiten samenkomen 
op het gebied van onderwijs, gezondheid, zorg, 
welzijn, cultuur en bewegen. Een plek voor jong en 
oud. 

De architecten hebben een voorlopig ontwerp 
gemaakt van het gebouw en de omgeving. Dat 
ontwerp willen we graag met u delen. Vanwege de 
coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om u 
tijdens een informatiebijeenkomst persoonlijk te 
ontmoeten. 

Maart 2021

Daarom hebben we een video voor u gemaakt waarin 
we het ontwerp laten zien en toelichten. 
U kunt de video bekijken op onze website: 
www.heerlen.nl/bmvheerlerbaan.

Heeft u vragen over het ontwerp?
Heeft u na het bekijken van de video vragen of 
suggesties over het ontwerp of de ruimte er omheen? 
Stuur deze dan naar heerlerbaan@heerlen.nl. Vermeld 
in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer. 

Wilt u meedenken in de meedenkgroep?
We zoeken een aantal mensen die dicht bij de BMV 
wonen, werken of ondernemen, om af en toe met ons 
mee te denken. Bijvoorbeeld over hoe de omgeving 
rondom de BMV wordt ingericht. We nodigen u dan 
een paar keer uit voor een (online) overleg. Is dit iets 
voor u? Stuur dan een e-mail met daarin uw gegevens 
naar heerlerbaan@heerlen.nl. 

Video voorlopig ontwerp Brede Maatschappelijke 
Voorziening Heerlerbaan

We nemen dan contact met u op.

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief
Gedurende de komende maanden, maar ook tijdens 
de bouw van de BMV houden we u via de website op 
de hoogte van onder meer het laatste nieuws en de 
planning. Ook vindt u er een overzicht met de meest 
gestelde vragen en antwoorden. Op de website heeft 
u tevens de mogelijkheid om u in te schrijven voor de 
digitale nieuwsbrief. We sturen u dan geregeld een 
update over de BMV per e-mail.

Wie verhuizen er naar de BMV?
In de BMV komen de volgende partners samen onder 
één dak: Openbare basisschool de Tovercirkel, 
basisschool de Windwijzer, Peuteropvang Heerlen, 
Humankind, SCHUNCK bibliotheek, Heerlen Stand-By!, 
JENS en huisartsenpraktijk Vullingsweg. Ook komt er 
een sportzaal voor verenigingen en beide basis-
scholen. Het naastgelegen gemeenschapshuis De 
Caumerbron komt weliswaar niet onder hetzelfde dak, 
maar er is wel een intensieve samenwerking. Daarom 
zorgen we voor een betere interne verbinding tussen 
de beide gebouwen. Zo kunnen mensen gemakkelijk 
van het ene naar het andere gebouw.

* Gedurende de werkzaamheden verhuizen de 
leerlingen van groepen 1 t/m 8 van de Tovercirkel naar 
het Bernardinuscollege. Ze worden dagelijks met 
georganiseerd busvervoer van de Heerlerbaan naar 
het Bernardinuscollege gebracht. Na schooltijd 
worden de leerlingen ook weer teruggebracht. De 
peuters van Peuteropvang Heerlen blijven gehuisvest 
op de Heerlerbaan. Met de gebruikers van de gymzaal 
vindt overleg plaats over een tijdelijke alternatieve 
locatie. Alle andere partners blijven voorlopig op de 
huidige locatie en verhuizen naar de BMV zodra het 
gebouw gereed is.
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meer nieuws op heerlen.nl



De gemeente Heerlen verspreidt deze nieuwsbrief 
mede namens Openbare basisschool de Tovercirkel, 
basisschool de Windwijzer, Peuteropvang Heerlen, 
Humankind, SCHUNCK bibliotheek, Heerlen Stand-By!, 
JENS, stichting Caumerbron i.o. en huisartsenpraktijk 
Heerlerbaan.

Bekijk de video op 
www.heerlen.nl/bmvheerlerbaan


